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న్యాసము, పుట, 

బృహత్కరుండు క్ష 2161 
బృహత్కర్ముండు నన 

బృహత్కాయుండు న 

బృహత్ప్సరాయణులు క్ 

బృహాత్సేనుండు గ్ 

బృహాక్సేనుండు న్ 
బృహత (తుండు ష్ష్ 

బృహాదగ్ని గో[తము ట్లో 

బృహదళ్వుండు 

బృహదివుండు 

బృహదుఖ గోత్రము 

బృహదుఖ గో[తము స 

బృహద్రధుండు 0) 
నన 
బృ హాద్దనువ్ర స 

బృహదృవ్షము ఫ్ 

బృహద్బలుండు స 

బృహద్భానుండు స 

బృహన్నల లేక బృహాన్నలు(డు గ్ 

బృహన్నల 

బృహాన్మనసుండు 

బృవాస్థలి (ఇంద్భప్ఫస్థము) a 
బృహస్పతి (వార్వాకుండు) కన 

బృహస్పతి స 

బృహస్పతి స 

బృాతిలశిప్టగో త్రము క 

బెంగలూరు (బెంగుళూరు) శ్ 
'బెంజూమిన్ 

బెంజూయిన్ i 

బెంట్టే a 

బెండ చెట్టు క 

బెండపూడి అన్న మంత్రి 3 

వ్యాసము, పుట, 

బెండపూడి అన్న మంతి) వంశనృశ్నుము, .« 2165 

'బెంభామిజమ్ (Benthamism) ప 

బెశ్టేరియా ల పి 2166 

బెగ్గర్ అన్ హోర్సు'బేక్ 5 

బెచుఆనాలాండు 0 

బెజవాడ (తొల్లి 0 విజయనాడ) 3 
య 

బెడెల్లోమిటరు 

బెడ్ _ గర్భ ప్రదేశము (Bed) 00 
బెడ్డాండ్న్సు (Bad lands) 19 

జెడోయిన్ తెగవారు 2167 
బెతెల్ హామ్ యా త్రాస్థలను 99 

బెనిడెకు లేక బెన్నట్ i బట 
బెనిఫిట్ అఫ్ కరీ 0 ౧ంజ్రె 
'బెనిఫిషీయల్ ఇంటరెస్టు 2168 

బెయికౌల్సరస్సు 00 

బేయిల్మెంటు 00 

'బెర్బర స్ప్సు 09 

బరి లన్ నిసమ్ 2169 
టు ట 

బెర్నీన్ అ ఓబర్లాండు 2170 

'జెర్ముడాద్వీపములు 1 9 

బ్యెలియన్ 00 

బల్లాడ్ గానము 99 

బిలియారిక్కు_ దీపములు 9 

బెలూచిస్థాన దేశము ్ ట. 0) 

ఇల్టియమ్ దేశము టి 2171 

చెల్లపుపొయ్యి క క్రీగలే నిదర్శనము 2177 

'బెల్లంపుకొండనీమ 03 

"బేల ముకొండ్ రానురాయక వి 99 

బెలమువండేచోట ఈగలుండవూ? 2178 

ఇల్ ది కేట్ (Bell the cat) న 

భే (Bay) 00 | 

బేంకాఫీంగ ండు (Bank of England) న్ 

బేంకింగు (Banking) 2181 



వ్యాసము, 

జేకింక్ ఎ విల్ (Backing a billy 

గ్ల బేక్లునోటు (Backed Note) 

బేశ్తేరియా (Bacteria) 

బేక్టి యా'దేశము 

బేశ్తేరియాలోజీ (Bacteriology) 

బేకె ఇటు (Back fright) 

'బేశ్చాండు (Back bond) 

బేక్ వాన్డెవన్ (Back wardation) 

జేటర్డవాల్సు (Battered walls) 

బేడ్మింటన్ ఆట (Badminton) 

బేతపూడి క అస్త్యయ్య3 పి 

బేదిమెటీి (Bathymetry) 

బేదోవే (Bathometer) 

బేబిమహామ్మదిీయముత శాఖ 

బేబిలన్ పట్టణము 

బేబిలన్ నగరపు టుద్యానవనము 

బేవిళోనియారాజ్యము 
జేాల్టనర్ (భావలయేశ్చాటు) 

బేరర్ (Bearer) 

బేరియము 

చేరోమేటర్ (Berometer) 

బరీ (Barry) 2193 

'బేలన్సుఆఫ్(యేడ్డు (Balances of trade) ,, 

బేలన్సుఆఫ్ పవర్ (Balance of power) ,, 

'బేలన్సుషీటు (Balance Sheet) 

జేలారూకుగో [త్రము 

బేలాస్టు (Ballast) 

బేలూరు హహ. 

'బేస్బాల్ ఆట (Base ball) 

జేసిక్క_లర్సు (Basic colours) 

బేసిన్ (Basin) 

బేసిలన్ సబ్టిలిన్ (౨2౦61125 subtilis) 

బేసి (Bacilli) a 
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న్యాసము. 

బె కాల్ సరస్సు (Baikal lake) 

జై. (Buy) 
బె చరాజు వేంకటనాధకనవి 

బై జంటియమ్పురము 

బే జంకె నురాజ్య ము 

బె జవగోతము 

బె జవాపనగో (త్రము 

3 దలగో[తము 

న్ సో తము 

బె భధానవగో[తము 

బె నాక్యులర్ 

ఈ సెనులు 

లె బలుచరితి 
దష 

చె బిలునంచువినరింపబడిన చరిత్ర. 

౫ బిలు 
Cs 

గ ముటలీజన్ొ (Bimetalism) 
అకక 

డా aE j ౫ యోలోజీ (Biology) 

కౌ రాంపందుగ 
| NEE 

ఇలాప్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ 
(కరా 

3౫ సికిల్ (876) cle] 

న | గాపోలిగాఅం పే. 

బొందిలీజాతివారు 

బాం నగరము (Bombay) 

బొంబై రాజధాని 

బొక్కెన చెట్టు 

బొఖారాఖనాత్తు 

బొచ్చు ఎంతకాలి సే బొగులవుతుంది? 
అవని ౧ 

బొచ్చుగలపందులు 

బొడ్డ చెట్టు [బిహ్మ మేడి చెట్టు] 



వ్యాసము 

బొద్దిచెట్టుతీగ 

బొబ్బర్ల చెట్టు 

బొమ్మలకొండపల్లి దుర్గము 

బొలివియా'దేశము 

బొసినియాస్టేటు 

బొహిమియసిజమ్ 

బాహిమియా బేశము 

బోటనీ (వృతశా(స్త్రుము Botany) 

బోట్లో[మో (Bottomry) 

బోడతరము చెస్టు [బోడసరము] న్ 

బోడీన్ లికి బొండుమ్లై లేలను స 

బోడీస్ లా (04165 Law) 

బోద కాలుపురుగు 

బోదారుళ్ళంగి 

బోదాకుగో।త్రము 

బోధకగణము 
బోధనై కాదశీ [ మేల్కొల్సువకాదశ్] 

బోధాయనగణము 

బోోథాయనర్తి 

బోధివృతేము 

బోనపార్టి జమ్ (Bouapartism) 

బోనస్ లేక బోనస్సు (80009) 

బోన్ టు పీక్ (Bone to pick) 

బభోయజాలతి 

బోయరులు (Boers) 

పుట 
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2218 

37 

బోయిలింగు పోయింటు [Boiling pointy ,, 

బోర్ (Bore) 

బోరిస్ (Boris) 

బోర్ని యోద్వీపము 

బోర్నూ సేటు 
ద్ర 

బోక్ళోన్ ద్వీపము 

బొలాన్ పాస్ 

2021 

3 

a) 

2222 

92 

వ్యాసము 

బోల్రివిక్కులు మెన్ది నిక్కులు 

బోల్లీవిజమ్ కమ్య్యూనిజమ్ సోషలిజమ్.... 

బోలో రురాజ్యము 

బోళోమేటరు (Bolometer) 

బోసీనియా దేశము 

జాంటీదీపములు 

బొంటీన్ [Bounties] 

బౌద్ధమత చతుర్ని కాయములు 

బౌొద్రమతదళానుస్మ తులు 
థి 

బౌద్రమతనిపేధములు 

బౌద్ధమతమహాభిమువులు 

బౌద్ధమతము 

బౌొదాను[కమణిక (అదిబుద్దుండు...- 
థ్ ధి 

బౌొద్దాయనగో త్రము 

బొదులయా(తొసలములు 
థి థి 

బౌల్పుఆట [Bowls] 

బాస ఫీడనోలజీ 

పుట 

2222 

0) 

2328 

2228 

2229 

2280 

(బతికియుంశేబలుసుకూరవరుకొనిబతుక = క 

(బతికియుండినసుఖములు బడయవచు Ny 

(బతుకనిబిడ్డ బా రెడన్న ట్లు 

(బదర్ బొనాతాన్ 

[(బన్ఫువిక్కడచ్చీ 

(హా 
(బహ్మఉత్త ర'వేది 

(బహ్మక పాలము 

(బహ్మాకళలు 

(బహ్మాకుండము 

(బహ్మాగిరి (పర్వతము 

rq 
(బహ్మచర్యా శ్రమము 

(బహ్మ చెముడు 



వ్యాసము పుట 
(బహ్మణ్యగోత్రము 2282 

(బవ్మాదతుండు 0) 

(బ్రహ్మా దేశము 9 

(బహ్మనత[త్రము లేక గోళము » 

బహ్మనాళము 2282 

బృహ్మపుతానది 09 
ఉబహ్మాపుర రాజ్యము 09 

(బహ్మపువ్బీగో|త్రము 9 

బంహ్మపురవై ప్లవులు 22838 

(బహ్మపు రేయగోతి ము క్ 

(బహ్మమానము [కాలమానము] 

బహ్మమానసపుతు”లు ([ముప్పదినల్వురు] క్ 

(బ్రహ్మయోనితీర్థము (ప్రితుధాకపురము) _ 2286 
(బ్రహ్మార్డి దేశము 2287 

డు | 
(బహ్మలుతొమ్మండుగురు (నన1బహ్మాలు) త్ 

(బహ్మనలిగో[త్రము 

(బ్రహ్మవిద్య | 
(బహ్మ వేత్త లునాలుగువిధ ములు 

(బహ్మనెవర్త పురాణము 

(బహ్మ్మవాత బయల్బడేది కాదు 

(బహ్మశీఖరము 

(బహ్మశీరము 

(బహ్మసమాజమతము 

(బవ్మాసా [గ రము 

(బవ్మాస్త ౦బగో(త్రము 

(బహ్మహృదయనక్ష[త్రము 

(బహ్మోాండపురాణము 

.(బహ్టనందము 

(బహ్మావర్న దేశము 

(బహ్మానర ము [బ్రహ్మావర పురము చి! 2242 

పుట 
2242 

(బాడ్ కేసింగ్ [Broad casting ల Radio] 09 
(బార్ న్యూ (Bran New) 2248 
(బౌాహ్మణ[గ్రామన్యాయము 

వ్యాసము 

(బాంటోమాటరు 

(బాహ్మ ణపరి.వ్రాజక్ష స్యాయము 

(బాహ్మణశమణన్యాయము 

(బాహ్మణాబాదుపురము 
(బాహ్మణులలోచిన్న వాడికి? బెస లలో పెద్దవా |), 
(బ్రాహ్మణులు 3 

(బ్రాహ్మము 2244 
(బాహ్మవలి లేక |బ్రహ్మవలిగో త్రము స్ట 
(బాహ్మా ((బహ్మలిపి స 

(బాహ్మాణీనది 

(వీట "నియా బొమ్మ 

(్విటీషు అప్పర్లినియా 

(బ్రిటీష్ ఆర్జర్సు ఆప్ చివెలరీ 

(బిటీము కోలనీలు ఫా రెన్సొజిషన్లు 

(బిటీము గుయానాబేళశము wae 2247 

(బిటీషు తూర్పు ఆఫ్రికా 

(బిటీషు దేశమందలి పెద్దయుద్యోగము (ా 

(బిటీమ దేశములందు కూలి (౧౭౬౦5, ,, 
బ్రిటీషు బేళస్టులువాడునట్టి ఆంగ పదములు 

29 

(బిటీష పొర్ష మెంటు (ప్రజాసంస్థ్ర___ 2248 

బ్రిటీమపార్గ 3 మెంటు హొసులు yi 

(బిటీషము బె బెలూచీస్థానము 2249 

(బిటీషు రాజపరంపర స 

(బ్రిటీషుస్మామాజ్యము పళ 2255 

ట్రిటీషుసామాజ్యమునకోలనీ, డొమిని__ 2256 
(బిటీమ సెంట్రల్ ఆఫ్రికా 2257 

(బిటీముసామాలీలాండు 
(బిటీషువాుండే రాన్ చేశము (బెల్లిజీదేశము) 

(బిడిచిన్ సిద్ధాంతము 

29 
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్రీఇెస్ప్రైబిలు (Breeches Bible)... 2258 

1బూన్ (Bruce) 09 

(బూహమ్బండి (Brougham) 5 

బ్రజల్ జేశను 

(బెయిలీకై పు అక్షరము (Braille typey2259 

(బేండు వ (బేండన్ (Brand or Brandon), 

బె టునోట్సు, సోల్లునోట్సు (Bright = స 

బై 9డ్ గూ)మ్ [Bride groom] 0) 

బె 9'యోలజీ [Bryology] 09 

బె లీసిస్ట మ్ లేక పద్ధతి [Braily 536600), 

బోీంటోమిటర్ [Bronto meter] 

(బోకర్ (Broker) 

(బోచిజిల్లా 

. (టౌన్కోల్ 

స ఖండరుజస్సు 

బడ్ సోన్ Blood Stone Heliotrope:—,, 

బ్రాంకు చక్కు. 

చాక్ హోల్ ఆప్ కలక తా 

బాక్డెత్ లేక నుహామారివ్యాధి 

బాకుఫై )డే (Black ! Friday) ఖ్ 

బ్రౌకుబుక్కు (నల్లఫుస్తకము) బ్లకుగార్లు 2261 

బ్రాకుహేండు ఆర్షనై జేవను Black and—,, 

gs (Black led) 

9 

$9 

ఫి 

స్రీ చింగ్ పౌడరు (Bleaching powder) ,, 
ఖ్రూమౌాంటెన్సు (Blue mountains) 2262 

బ్లూస్ట్రాకింగు (Blue Stocking) 

'భ్రాటింగు'సేపరు (Blootting paper) 

19 

బూబుక్కులు ౨99 
భంజాయనగో[త్రము 2268 

భక్షి ౯ విధములు (నవవిధభక్తులు) ౯ 
భకి పంచకము (పంచవిధభక్రులు) ఆ 
భక, లేనిపూజష క్రిచేటు వ 

వ్యాసము 

భగందరము (ఆసనపవిత్రరోగము) 

భగవతీనది 

భగనంతునియందుండు వశ్గుణములు 

భగ వద్దీత 

భగీరధ ప్రయత్న ములు 

భగీరధమహో రాజుతేపస్థానము 

భగీరధమహోరాజు 

భగుండు 

భ్ గూ వెలుగూ 

భసోలాశాఖతు ప్రియులు 

భజమానుండు 

భట(గ్రామము (భటపురము) 

ఖ్ ట్రాదార్యుండు 

భట్టుమూర్తి (మూరి. రాజు కోని 

భ్ ట్రోజిదీవీతుండు 

భ్ (కర్ణ ము 

భద న! రుడు 

భద గ జము 

భ|దచారు(శు 

భద తిధులు 

భ|దభూపాలు(డు 

భదబాహుపు 

భదమండలము 

భ్మద్రముస్త లు 

భదయావారికపి 

భద్రరధుండు 

భో దవతీపురము 

భ్మదసేనుండు 

భదాచలము (శ్రీరామకే త్రము) 

ఛో దాిది)గోత (ము 

భదాదేవి 

భొదా”నది 

2268 

థి 



వ్యాసము పుట 

భ దానతీపురము (భ్మదవతీపురము) 2268 

భో దాసనము 99 

భది కాపురము 09 

భదిణగోతిము 2269 

భరోదియాత(త్రియులు $3 

భ్ మ్టీగో (తము 99 

భయ 39 

భయము 90 

భయాప్టకము (అష్టభయములు) 00 

భరణినవ్మత్రము 09 

భరత దేశపు జాతీయమహాసభాఅధ్యతలు 3270 

భరత బేశంపు పురాతనంపు శతఘ్ని (ఫిరంగి)227 

భరత బేశపిభుత్వములు స్ట 

భరత బేశంపులిపులు 2277 

భరతనాట్యక భ్థ 2279 

భ్ రతపుర సంస్థానము కః 2286 

భరతమహో రాజు (చక్సవర్తె ) అ 

భరతేవర్గ ము 2281 

భరతిళా(స్త్రుము ఖ్ 

భరతుని పట్టణము, రామునిరాజ్యము._ 

భరద్వాజ ఉపగణము క 

భరద్వాజగణము 2282 

భరచాగీజగో (తము 3 

భరద్వాజ భో త్రము క్ 

ఖ్ రద్వాజమహర్షి న 

భ్ రద్వాజర్షి గో[తము 2288 

భరద్వాజా. శమము స్ట 

భరద్వాజుడు ఖీ 

భరదాగజనిందు ర 

భలానసమార్షము ఫా 2284 

Ws 3 
భ్ ల్లసన్ని పాతము స్త్ 

వ్యాసము 

భ్ ల్లాట దేశము 

భల్లాదుడు లేక బృవాద్ధనువు 

భల్లూక పుపట్టు 
భవనందిగో[తము 

భవానీనగరము 

నే విష్య పురాణము 

భవుండు 
భరుకచ్చ దేశము (భారుకచ్చము) 

లే రుషుగో[ తము 

భరూడే యగో[తము 

భగ్గభూమి (భార్లభూమి) 
భర్చున్యాయము 
భర్మా Noyes (హర్యశ్వు(శు) 

భ్ సృన్యాజ్యాహుతి రితిన్యాయము 

ap సము (విభాతి) 

Of సాసుర నరము 

భ్ స్తేక కుంభకము 

భ్ స్ర్రీక కుంభకము 

భమీలే2ఒపిలథునేన కానోవ్యాధి. 

భో క్యుములు ౫ (పంచు భశ్యుములు 

భాంగతినో తము 

భాంగిగో తము 

భాకుటినో[ తము 

భాగ ంతిగో త్రము 

భాగ ప్రస్థము 
భాగ మానగో[తము 

భాగలగో[ తము 

భాగలిగో| తం 

భాగలిగో|త్రం 

యంతు 

భాగల్బూరుజిల్లా 



న్యాసము 

భాగలేయగో(తము 

భాగవతమతము 

భాగవతము 

ఛాగవిజేయగో (తము 

భాగవి తాయనగో త్రము 

భాగవితి గోత్రము 

భాగవితిగో(త్రము 

భాగహారము 

భాగపిగో(త్రము 

భఛాగీరధీజాహ్న వీసంగమము 

భాగీరధీనది 

భాగురిగో త్రము 

భాగురిగో[ తము 

భాగురినో. తము 

ఛాశేశ్వర వేత్రము 
భాజనము 

భాజపృన్ని గో (త్రము 

భాట్టమతీము 

భానుడు 

భానుద్వితీయ 

భానుమతి 

భానుముంతుండు 

భానువు 
భానుసప్ప మి 

భామహాు(డు 

భాయర్శ 
భారత కాలమునాటి వణిజార్లములు 

భారతదుష్ట చతుష్టయము. 

భారతయుద్ధ కాలమునాటి భరతఖండము 

భారతము 

భారతి 

పుట 

2289 

29 

2290 

93 

39 

వ్యాసము 

భారద్వాజ (పక్షీ) శాస్త్రము 

భారదాగజాయనగో। తము 

భారమతగో(తము 

భారశిన్రులు 

భార వగో[త్రము 

భార్లవదేశము 

భార్లవీనది ట్ 

భార్గవుడు 
భాలంకాయనిగో తము 

భాలన్ల నగో[త్రము 

భాల్ల కాయనిగో (త్రము 

భాల్ల కృత్ గో[తము 

ఛాల్ల నిగో[త్రము 

భాల్లవిగో త్రము 

భా వంజికూర (ఆలగిచ్చకూరు 

భావనాచతుష్టయము 

భావాధికర అన్యాయము 

భావికసప్న ములు 

భావై కచేశావతరణన్యాయము 

భావ్నగ తులం నను 

భావఎనిమిదివిధములు (అతభావలు) 

భఛామనో (తము 

భావలవర్ణ ములు 

భావ్క్మ_లగో[ తము 

భావ్క్ములగో[త్రము 

భామ్మ్క-లగో [త్రము 

భామ్మ-లిగో (త్రము 

భావ్యణ్యగో (త్రము 

భాప్యూంగరాగ ములు 

పుట 

2290 

2292 

2) 

2298 



వ్యాసము పుట 

భాప్యూంశములు 2298 

భాసగిరి 99 

భాస్క_రగో (త్రము ./ 

భాస్కరలవణము నన 

భాస్కర వెత్రములు (౧౦) దశభాస్క_ర.. 2294 

భాస్క_రాచార్యు(డు (మతేక ర్త స్ 

భాన్క_రాణార్యులు లేక భాస్కరా & 

భాస్కరీయసిద్ధాంతమతము 2295 

భాస్తేయగో త్రము 5 

భాస్వరగణము స్ 

భాస్వరము (పోస్ఫరన్) 5 

భిత్రిజయస్తంభము 2296 

భిభ్రాజ (సరోవర) ము i 

భిలిగో([తము క 

భిలీభాయనగోత్రము య 
భిల్లీ చందనన్యాయము స 

భిల్లులు 1 

భీతాధికారియైనను గావలయు, లమోధికారి.... ,, 

భిషీరిగో[ తము స 

భితుపాద(ప్రసరణన్యాయము క్ 

భిక్షువు ఓ 2297 

ఫీజితిగో త్రము 

భీమకవీయప్రక్న (లవణము) క్యాన్ర్రము  ,, 

ఫీమద్యాదకి 1 2800 
భీమరథా లేక భీమరథీనది 5 
భీమురధుడు శ్ 

భీమశంకర దేవస్థానము స 

భీమశంకరలింగము 2801 
ఫీమశిప్లకులగో త్రము 2861 

కీముసేనుండు Er 

ఏమానదీజన్మస్థానము ్గ్ 

నీమాషమి 
లు 

న్యాసము 

భీమాస్థానము (వ్నేత్రము) 

భీమా శాఖక్షత్రియులు ఫ్ 

భీముండు 09 

భీమెకాదళి 99 

భీర (మహోఫీర, ఆడభీర, భూతాంకుశ(పుచెట్టు,, 

భీర్ఫూమ్షుల్లా (వీరభూమి)" 2802 

భీల్పా 3 
భీల్పావనము (Bhilsa topes) స 

భీమ్మవ కాదళి (బీమ్మైకాదశి) i 
భీవ్మకుండు 

భీవ్మపంచక ము 0) 

భీమ్ముండు 09 
భుంజాయనగోతము 

భుంజూలనో తము 09 

భుగ్న నేత్రసన్ని పాతము 0) 
భుజంగ వవజానీ'తే భుజంగ చరణస్థితిమ్ / 
భుజంగనగరము 09 

భుజంగాసనము 00 

భుజంగినీము[ద 03 
భుజపతి చెట్టు (భూతఘ్ని చెట్టు) 1) 
భుజూసనము 0) 

భుజ్వుండు 0) 

భుమన్యుడు లేక హుతమన్యు(డు 0 
భువనములు ౧౮ wa 

భువనాధ్య 90 

భువనాష్టక ము [(అష్టభువనములు). కన 

భువనేశ్ళోరము 99 

భూకంపము (Earth quake). న 

భూకంపములు ఖ్ 

భూఖండములు (నవఖండములు) 1 

భూగమనవేగము ఫైన 



వ్యాసము పుట 

భూగర్భ ళా స్త్రుము : 2809 

భూగోళము వర ఏడుట స 

భూగోళళ్యాస్త్రము (Geography) 09 
భూచమ్చక లేక భూమిచమ్సక ... 
భూచలనము (Motions of Earth) ,, 
భూటాన్ దేశము 

భూతఘ్నీ చెట్టు 9) 
భూతచతుర్ష ని 9) 
భూతంభ వ్యాయక ల్పతే 9) 
భూతమసుగో త్రము 00 
భూతములు (పంచభూతములు) 0) 

భూ తాంకుశపు చెట్టు 09 
భూతాంగదేశము (భూటాన్ దేశము. ,, 

" భూపటములు (Maps) (వాయుట.. ..2816 

భూపరివూణము బ్ 28317 
భూపరీక్షు > 
భూ|ప్రదశీ ఇమున కాలము తగ్గుట... ... 2818 
భూూప్రదేశము (5011) 09 
భూభాగముల వాద్దులు 2819 
భూమంచి రెశ్లు 2820 
భూమధ్యరేఖ (Equatory 2821 
భూమధ్య రేఖా ప్రాంతముల వేడియధికము ,,, 
భూమధ్యసిద్ధాంతము 9) 
భూమిగో[త్రము ... 2822 
భూమినగో[తము 0) 
భూమితిరుగుచున్నను కదలిక తెలియకుండుట 2కి2కి 

భూమిపై జరించు (పాణులునీటియుదు___ క్ 

భూమిపై నుండువారు భూమితోబాటు.__ 2824 

భూంయాశి గోత్రము $ 

భూరాత్షత్షత్రియులు 3 

భూరి 09” 

వ్యాసము 

భూర్మిశను (డు 

భూరిసే కుడు 

భూరుహము' (మాంసరోహిటీ)! స 
భూలింగన్యాయము వ్ 

భూవలయ లేఖ (Horizon) న్ 
భూళర్క_ర (దుంపచెబ్బు 

భూమషణార్థై కవి క్ 

భూసంధి నన 
భూస్కా_రబేశము (బొఖారారాజ్యము) (7 

భేటీ దాగరక కన 

భేతాలభట్టు wea . 

భేదతంత్రము (గుణము) స్ 
భేదము న 

భేరుళంకుండు (బుశంకుండు 5 

భేల్లకిగో తము ం 

భెమగవగోతిము స 

భె మతాయనగో త్రము / 

భె రవకవి న్న 
భె రవపాటీకనుము స 

భె రవపాటీ (పర్వతమార్ష ము) అమరనాధ__ 
“భె రవవిప న్యాయము 2826 

భె రవులు ఎనిమిదివిధములు (అప్టభై రవ్రలు) ,, 

'భె క్షవావాగో (త్రము 2827 

భోగములు ౮ (అష్టభోగములు) 2527 
భోగ వర్గనమఠ ము న్ 

భోగిపండుగ క్ 

భోజ దేశము క 

భోజనపదార్గములను వండునాచారము ఫా 

భోజనలవణ ము స 

భోజపురి భామ 2928 
భోజమహోరాజు స 

భోజరాజువంటిరాజు కుదిరితే కాళిజూసు.._ ,, 
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భోజవంశనృపతులు 

భోజసీగో[ త్రము 

భోజుండు (కుంతిభోజుండు మహో 

భోటదేశము (భూటాన్) 

భోపాల్ న్లేటురాజ్యము 

భోవనిగో| త్రము 

భాత్రవిచారన్యా యము 

భాతికలింగము'లై దు 

భాదిగో త్రము 

భామాలగో[తము 

భామచతుర్ధి a 

భొవనగో[త్రము 

(భగగో(తము 

(భ్ దత్యగోోత్రము 

భమదకులగో త్రము 

(భమపంచకము (శుద్ధా డ్వోతవాదమత.___ 

(భమరకీటన్యాయము 

(భమర కులగోత్రీము 

(భమర న్యాయము 

భ్రమరవాస ము 
భ్ ౧మరాంబ - 

భృగుమహర్షి వంశావళి (భృగుమహారి 

భ్ లి గుమహర్షి 

ఖ్ గుపౌర గో|తము 

భృగుఆ| శమము 

భ్ ్రగుగో (తోము 

భృగుతీర్ణ ము 

భృగుతుంగపర్వతము (భృగుల (శమము) 

భ్ ఫగుపట్టణము 

భృగుపురము 

భృగువేత్రము 
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భ్ ఎ్రగ్వన్తీపగో త్రము 

భ్ దార ము 

భ్ధామశిష్టకులగో త్రము 

(భ్ వదకులగో| తము 

(భష్టక గోత్రము 

Ul సైవసర న్యాయము 

(భాజగో(త్రము 

(భాజితావీగో త్రము 

(థా (త్రుద్బోతీయ 

(భామరీకుంభకము 

(భాష్టవిదుగో త్రము 

మం కవచచె%ు 
౬ 

మంకణు(దు 

మంగ చెబు 
ఉం 

మంగడనో త్రము 

మంగమకులగో[త్రము 

వముంగలిక త్తి (దారు) 

మంగలిజూతి 

53 

39 

2388 

39 

2885 

మంగలి ఇంటియెదుట సెంటదిబ్బ ఎంత... ,, 

మంగలీపాత, చాకలి కొ శై 

మంగళగిరి 

మంగలిగిరి ఆనందకవి 

మంగళనో[ త్రము 

మంగళగార్మీ వతము 

మంగళములు ౮ (అప్టమంగళములు) 

మంగళవారము 

మంగిపట్టణము 

మంగోలియా దేశము 

మంచనకవి 

మంచారేయగో[తము 
మంచికిచెడ్డకు గూడ మనస్సేసాథ్నీ 



వ్యాసము 

మంచివారికి మాటయేణాలును ... 
మంచినారికి మరణమే సాశ్నీ 

మంచు [Vally mist] 

మంచు [106] 

మంచుకాలము 

మంచు నీటికన్న తేలికయెయుండుట ... 

మంచుబింనునులుగరిక పె నేర్చడుట.___ 
వూ 

మంచూరియాదేశము 

వుం జూరిగో[తము 

మంజిష్ట 

మంజీరానది 

మంజుపట్టణము 

ముం జూహాఖున్యాయము 

మండకారిగో[తము 

మండపాక పార్వతీశ్వరకవి 
మండచిత్రగో త్రము 

మండనమిళు)డు భ్ 

మండలకుష్షు 

మండల త్రయము 

మండలము 

మండిసంస్థానము 

మండుగో తము 

మండుకులగో త్రము 

మండుగో[త్రము 

మండూకత్ లనన్యాయము 

వముండూక్ ప్తుతిన్యా యము 

మంగూక ముద 

మంశూకవసాకాశూ ణాం వంశేషమార. 

మండూకాసనము sus 

మంత్రకూటము (మం ధెన) 

పుట 

2886 

39 

2లిలి7 

2841 

3) 

మం|(తేపయోగములు (ప్రయోగములు రొ, 
మం[తముసరిగారాని సంధ్యా వందనము... 9) 

ll 
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మం[తయోగము [ప్రాకృతయోగము] 2841 

మం|త్రవరగో (త్రము 99 
మంత్రగోత్రము నన 

మం్యతాధ్వ (సప్తకోటిమహామం[త్రములు) 2842 
మంతా (ద్వా) ౦గములు.. ... 2845 

మం(తాంగములు ౯ (నవాంగములు) nn 

మం[తాలయము [మం చెళ్ళ] న 
మం (లపగడసూర్యప్రకాశక్రవి స 

మం(త్రితగో త్రము క 

మందర . [॥ 
మందరగిరి ఖ్ 

మందవిషన్యాయము 33 

మందసారపురము క 

మందాణార్ [పట్టణము] 99 

మందార చెట్టు [దాసానిచెట్టు] ఖ్ 

మందారపురము [మండోర్] కా 2846 

మందాయం తేనఖలు సుహృ దామభ్యు వే 5 

మందియెక్కు_వై నకొలదీ మజ్జిగపల చన i 

మందిలానవై తే మళమునకువేటు ట్ 
మందోఒప్యవిరతోద్యోగః సదావిజయ.... ,, 

మం దజాతిగజము శ్ర 

వముకరంద తాళము 19 

మకరరాళ్కి దీనిఅధిపతి శని ఖ్ 

మకర ేఖ స 

మకరసంకాొంతిపండుగ క్? 

నుకళపర్వితము (కోలాహలప్రర్వతము). .. 2847 
మ'క్క్మా- (బక్కా) పట్టణము em 3 

మకో్కో_ (మధ్య కాళింగము స 
మఖపుబ్బలు వొరుపె తే మహామోమము._. ,, 
మఖ యురిమిలే మదురుమోదిమొక్క.__ ,, 
మఖానక్ త్రము క 
మగధరాజ్యము (కై కత దేశము) i 



వ్యాసము పుట 

మగ్రాశాఖకుతి) యులు saa 2851 

మగూగమ్బు (Mugwump) 5 

మఘా[(త్రయోదళి ఖై 

మచ్చానతారస్థలము ౨852 

మచిలీపట్టణము 90 

మళ్ళేరీ దేశము ఖ్ 

మజ్జహిమ దేశము క 

నుజిలీన్ తాను [బట్ట] ప 
మజ్జిగ స 

మర్ష్రూంతికుడు oe 9854 
మట బేలాండు ప్ 

మటభంగానది లు 2955 

వుట్టితై లము లేక 'పెటోలియమ్ 5 

మట్టిదోశాచార్యులు 2856 

మల్ల అనంత భూపాలకవి ష్ 

మరఠశోద్ధి [స్థానమున [గ్రహము లేకుండుట] ఖే 

మరఠితాళము [మరివు లేక మధ్యము] మ 

మళ్ళ తాళము PO 

మడికిసింగన్న కవి i 

మడుగులోతు చూడగలము గాని మనస్సు... స 

మణికర్ణ కే త్రము (పార్వతీనదీతీరము] గ 
మణిగీవుడు 2ిక్రి57 

మణిచూడపర్షతనము ప 

మణిప్రదీషప్రభాన్యాయము TF 

మణిపభో మణెమతిన్యాయము స 

మణిపువ్పము (| 

మణిపూరకచ క్రము స్ 
మణిపూర్ సంస్థానరాజ్య ము సే 

మణిభ[దగణము జ 2859 

నుణిమంతాదిన్యాయము ఖ్ 

మణిశుతీపురము జ 

మణిమా హేశశ్నత్రము శ 

12 
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మణిని క్రయద్భృ స్తాం తర న్యాయము 2859 
త 

మణిశిల [Red Orpiment] క్ 

మతంగా[శమము 2860 

మతంగగో[తము 28360 

మతంగ బేశము య్ 

మతంగుండు నగ 

మతము [Religion వ 

మతరరాజ్యము [మతరద్వీపరాజ్యము]. .« 2861 

మతినిబట్టియేగతి క 

మతిసారుండు స 

మతిపురఠరము ఫ్ 

మత కుంజర సంఘాతం భినత్యేకోవి.. ... 2862 

మత్తుగలిగించు సారాయముమొదలగు___ ,; 

మత్స్య కాధగో త్రము స 

మత్స్యెగుండము 3 

మత్స్య దేశము 

మత్చ్యద్వాదశ్ 

మత్స్య పురాణము 3 

మత్స్య రేఖ గ 

మళత్స్యహ _స్తము క 

మత్స్యాయుగో।త్రము క 

మత్ళ్యాసనము 3 

మత్చ్యుండు 5 

మ ల్స్యేన్హా)సనము య 

మదకగోత్రము జ 

మదనచతుర్ష న్ ట్ట 

మదన(త్రయోదశీ స్ట 

మదనతపోవనము_ (కామా శ్రమము] 

మదనదాగ్టిదశి |. 
మదనతాళము స 

మదనతృణము (మదనగోడ్డి) స్ట్ 

చుదన పంచమి స్ట 



వ్యాసము పుట 

మదనపల్లి సమళీతోమప్రచేశము 2క్రి65 
౧౧ ౬3 

మదనబుడత చెట్టు స 

మదనానపచెట్టు (పప్పానప బెట్టు) స 
మదములు ౮ (అష్టమదములు) అప్ప... 2866 

మదములుమూడు 2867 

మదరింగ్ సండే [Mothering Sundy| స 

మదర్ శేరీన్ చికె్స [Mother ,, 
మదశేకి వదితిన్యాయము 28367 

మదాత్యయము (రోగము) కా 

మదీనాపురము ష్ష్ 

మద్ది బెట్టు క 

మ।దగారిగో(త్రము on 

మ[దణ దేశము a 

| మద్రణగోత)ము స 

మ।ద్రదేశము (తక్కు బేశ నము) వల 

మదు)ండు 2868 

మద్చేకకుతి)యులు ల 

మదోోకిగో [తము I 

మద్వ్యూనీశాఖత[త్రియులు య 

మదనకులగో[ తము i 

మధియాస్కొా-ర్వినన్ లై బిగీ స్ట్ 

ముధుందు గః 

మధుర్మత్రయము 2869 
మధుపురి 0) 

మధుమంతము 

వమధుమంతవనము జ 

మధువుతీనది స 

మధుమేవాము క 

మధుర (దవేణమధుర) న 

మధురజిల్లా 2870 

మధుర (ద్వీపము) i 

మధుర రాజ్యము దశీ,ణమధురరాజ్యము.__ 09 

18 

వ్యాసము పుట 

మధురానహాగో త్రము 2871 

మధువనము (మధుబన్ ) ణ్ 

మధువు 0 
మధుశ్చందుండు స 

మధు నూదనవ్యూ వాము coe 3 

మధూపగో త్రము 2871 
మధ్య అ మెరి'కా కన 

మధ్యఆసియా ee 2872 

మధ్య కాలంపుం (బపంచమందలి యేడు... ,, 

మధ్య కాంళింగ ము 4 

మధ్యతురువ్క_స్థానము స 

మధ్యదీపికాన్యాయము 2378 

మధ్య దేశము ఫ్ 

మధ్యమమణిన్యాయము si 

మాధ్యమిక చేశము స 

మధ్య మేయగో త్రము క 2874 

మథ్య రాష్ట్రములు Central క 

మభ్యలయ ట్ 2875 

మధ్యా ర్గున న్నెత్రము 09 

మధ్యాష్ట్రమి 
మధ్యానీనోఘుటః నన్ 

మధ్యవనమి 09 

మధ్వమతము 09 
మననపంచకము 09 

మనవాళమహోముని ఖే 

మనళ్శొా(స్త్రుము 2876 

మనసగో[త్రము 2878 

మనస్సు మహాోమేరును'సె దాటుతూంటుంది... ,, 
మనస్పావీ మతము 00 

మనసీ(బుని ప 2879 

మనస్విని 39 

మనసు డు 09 



వ్యాసము పుట 

మనస్సు, బుద్ధి, జపము స్సృవా 2879 

మనుగో[తము ష్ 2880 

మనుండు 99 

మనుబాల (పాలగురుగు లేక పాలకూర. ,, 

మనుమంచిభోట్టు we fr 
మనుమసిద్ధి soa 2881 

మనువులు ౧౪ (చతుర్షశమనువులు) న 

మనుష్యలఘువు సుక 2882 

మనుష్య శరీరము నడచుటకేయనుకూలము ,, 

మనుష్యులకంఠధ్వని (170169 యెంత- ,, 

మనుషమ్యులుఎదుగుట క 

మనుష్యులు చెట్టువీల్చు గాలి (ఢాపిరి) 2888 

మనుష్యులువసించుగ దులందుండు మొక గ్రాలు ,, 

మనుసంబంధిగో[త్రము a 2884 

మనుమ్యులుహోయినా మాటలునిల్ల్సి i 

మనోదోపషములు 

మనోదృష్టి (Vision) 

మనోవ్యాధికిమందు లేదు 

మన్నా (ధమూాసా) 

మన్నా 1 
మన్నా రుద్వీపము 

నున్గధచాణముశై దు «2885 
మన్మధహస్త ము 

మన్ముధావస్థలు 

మన్మధుండు 

మన్యంపుజ్వరము ప 886 
మన్యకులగో త్రము 

మన్యుగణము 

మస్యాదులు 

స 
మాన్సూన్ లేక మోన్సూన్(M0ns00n)2887 
మమత 

79 

వ్యాసము 

మమతని(ద్ర 
మమ్మా 

మయనాష్ట్రము 

మయుల నాగరికత (Civilization 

మయులు 

మయూరహస్త ము 

మయూరగో[ తము 

మయూరతుళ్టము 

మయూరశ్ఖ్ర (చెట్టు) 

మయూరాసవము 

మయూరీపురము 

మయూరుండు 

మర కాళ్ళు (మరగాళ్ళు) 

మరణము 

మరణమునకుంచిదప నాస్థలమునువదలివేయుట,,. 

మరణానుస్న ఎల్ 

మరాటబేశము 

మరాటిమొగ్గ లు 

మరిగంటిసింగ రాబార్యులు 

మరిడిజాడ్య ము 

వురిన సుభ ద్రయ్యమ్మ 

మరిన్ని [andy అనుటకు & గుర్తు 

మరీచి 

మరీ దిగోళము లేక నక్షత్రము 
మరుకచ్చము 

మరుచ్చకివ ర్తి 
మరుతగో తము 

మరుత్వన్తుండు 

మరుత్తుచక ౧వ వ. 

28390 

39 

3) 

39 

క్ి 

39 

మరుత్తులు ౭ (వాయువులు) స ప్రమరుత్తులు న 

మరుద్ర్విధానది 

మరుదేశము. 

9) 

‘ry 



వ్యాసము 

మరుధన్వ దేశము 

మరువము 

మరువ న నోనది 

మరుస్థలి 

మర్క-టకిశో రన్యాయము 

మర్క_టగో[(త్రము a 

మర్క-_టాయనిగో| తము 

మర్శగోవా (మర్శగావో) 

మర్ష ణగో[తము 

మర్హావిశ్వానదుల సంగమము (దోహి) 

మజ చెట్టు 

మరే)నది (Murray river) ... 

మలకనోత్రము 

మలదబేశము 

మలపతిగో[తము 

మలపాక, భఛాతుపాకదోషములు 

మల బారుజిల్లా 

మలయపర్వతము 

మలయమారుతము 

మలయ బేశపుసా మెతలు 

మలయధ్యజుండు 

మలయాల బేశము 

మాలాకాసెటల్మెంటు 

మలానిత్షత్రియులు 

మలినదర న్యాయము 

మల్లూజన్న అయిదన్ చరిత గంధము 

మలయా బేశము 

మ లేరియాజ్వురము 

మలేసియా (Malaysia) 

మలై చిదంబరము 

మల్ల తాళము 

మల్ల దేశము 

వ్యాసము 

మల్లనాధుండు 

మల్ల పర్వతము ష్ 

మల్లంపల్లి నాగభూవణకవీ ట్ 

మల్లవరపు వాలేశ్వరకవి అ 

మల్ల శాసనము స 

మల్లారిషష్టీ a 

మల్లా రెడ్డికవి ట్ట 

మల్లీ కార్టునపండి తారాధ్యులు 9) 

మల్లి కామోదనలు బస 

మల్లీ చెట్టు i 

మల్లీ ప్పెక్చు, "బలి గావీ ష్ 

మళూచికము స 

మహోలాండ్రం 5 

మసకావతీపురము న 

మసుర (పప్పు) చెట్టు (మళూరపప్పు) ఖో 

మసురవిపోరము స 

మసూరియమ్ (Masurium) స 

మసౌల్ దేశము 2404 

మసౌల్ పట్టణము స 

మహాశతాపి(ప్రయక్నే నతమి[శాయాం__ 2405 
మహతిదర్చణే మహన్ముఖంతేవకనీని__ ,, 

మహతీనది స్త 

మహాత్ను నది అ 

మహదడ్షంగ ష్ 

మహమండుజాడి మహమ్మదీయులు ల 

మహమ్మదీయ ఇస్థాముమతేనిషేధములు ,, 

ముహమ్మదు ఫీ 

మహర్నవమి (మహానవమ్సి 

మహర్షులు 

మహావకాదళితిధులు (పదకొండు) న 

మహాకణ్వగో[తము సళ 

మహాకర్త్తాయనగో[త్రము 00 



న్యాసము 

ముపహోక పొయవర్ల ము అ 

మహాోకాళుడు 

మహాగంగ 

మహాకోరలయగో[ తము 

మహాకోసల బేశము 

మహా చ కేయగో(త్రము 

మస్పోగారు 

మహా తేయగో త్రము 

మహాతృతీయ 

మహోదీక్షలు (శ్ర వసిద్ధాంతమున న్య 

వముహాదొానములు పదునారు 

మహాబేవుండు 

మహాధవస్సు 

మహానది 

మహానందీశ్వర ము 

మహానుభావమతక ర్త (కృష్ణ భట్టు 

మహాను ఫావమతము 

మహాపద్మ సరస్సు 

మహా(ప్రబంధవర్ల నలు ౧౮ 

మహోపాతక ములై దు (పంచమహా... 

మహాపురాణములు 

మహాపౌర్ల మి 

మహాబంధము[ద 

మహాబలవిద్య 

మహాబలిపురము 

మహాబలేశ్వరము (పంచగాని) సమ... 

మహాబోధి 

మహాభీర (ఆడభీర లేక భీరు 

మహాభోజుండు 

వమహామఘము (సరస్సు) 

ముహామలిమండలసు 

పుట 

2417 

9) 

2420 

09 

2421 

2422 

09 

3 

2422 

7 

16 

వ్యాసము 

మహామనుండు ia 

మహామ హౌక్వరాణార్యు(ఢు 

మహాోనూఘి 

మహోమాయు(డు 

మహామారి (వ్యాధి) 

మహోమేధ 

మహాము[ద 
మహాయానము, హీనయానము 

మహాోరాజికగణనము 

మహారాజులు (పదునార్లురు 

మహోరాష్ట్రము 

మహారాష్ట్ర దేశంపుసామెతలు 

మహారు.దాష్ట్రమి 

మహారోముండు 

మహాల్ సి క్ (Mahal Stick] 

మహాలయలఅవమావాస్య 

మహాలయపక్షము 

మహాలయ గ (తము [అమరేశ్వర ము] 

నుహాల్మీవితము 

మహోలింగములు 

మహావనము 

మహావంధ్యత్వము 

మహా వతేమతము 

మహావ్రతృశె వము 

మహావాల్యగో త్రము 

మహావాక ఖ్రములు 

మహావాయువాతావరణము ,.. 

మహావారుణి త్రయోదళి 

మహావేదము[ద వ్ల 
మహావేలగో[ తము 2484 

మహావీరనాధుండు జై నతీర్థ కరులలోనొకండు ,, 

పరికరము 

స్ట 2482 

2438 

3) 

శ థి త 



వ్యాసము 

మహానీరస్వమిశివ్య పరంపర ॥ 

మహావీరుండు 

మహోవీర్యుండు 

మహోశకి వీశములు ౫౨ (ఏబది రెండు) 

మహాోశాల 

మహాశివర్మాత్రి -” కః 

నుహా కేతా శమము 

మహాశై వము 

ల్ హోష్టమి 

మహాసము[ద్రము [06620 ఓవన్ ] 

మహోసారపురము [9్రప్పటివముసార్ ] 

మహాోస్థాన [పుర] ము 

మహాస్థాననుడము 

, మహింతల్ పర్వతము న్ను 

ఘహిమాసిద్ధి 

మహివకచేశము 

మహివ్మంతుండు 

మహిసావీ, 

మహి కాంత (స్రేటు] సంస్థానము 

మహీ[ద్రకుండు [మిధిల దేశాధిపతి | 

మహీనరుండు 

మ హౌజీ దేవస్థానము 

హాంజోదారో 

మహేంద్రకూటమను లేక మహాంద్ర__ 

మ హందగోతిము 

మహాందనకుత్రము (లేక గోళము) 
మహేంద్రపర్వతము 

మహేయ దేశము 

,మహేశపురము 

'మహేశ్వరవే [తము 
.మహోతగో తము 

మహోత్సవనగరము 

17 

వ్యాసము 

మహోోేత్సవనగర దేశము 

మహోదర గోత్రము 

మహోోేదరగో త్రము 

మహోదరగోతిము 

మహోదధి 

మహోదయపర్ళ కాలము ఫి 

మహోదయప్రురము 

మహోదర ము 

మహోేబాపురము (మహోత్సవనగరము) 
మళయాళ దేశము 

మళయాళ భగవతి (మూకాంబ) 

మవీ.కాన్యాయ ము 

నూంగులియాశాఖక్ష తియులు 

నూంఘీరుజిల్లా 

మాంభెష్టరిజమ్ 

మాంజిగో[ తము 

మాంటుగో మరీజిల్లా 

మాంటినిగో రాష్ట్రము 

మాండ లేవగరము 

మాండవ్యగోతిము 

మాండవ్యమహర్షి వష 

మాండ లేఖగోత)ము 

మాండవి 

మాండులిగో (త్రము 

వమూండూక్ గోత్రము 

మాంనూాక (బాహ్మ్ 

మాండూకేయగో[త్రము 

మాండూకేయుడు 

మాండూపురము 

మాండిక గోత్ర ము 

మౌాండేటుప్రదేశము (Mandate) 

మాంధర్యాగేత్సము 
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మాంధాతగో[త్రము క 2449 మాతులేయగో(తము క 2458 

మాంధాతచకవరి, 3,  మాతృప్పుత్రన్యాయము 9 
మార్ భూమ్జిల్లా ;, మౌాత్స్వగంధగోత్రము a 

మాంసముతింటారని దుమ్ములు మెడగట్టుకొని ,, _ మాత్య్యన్యాయము 3 
మాంసరోహిణి 9. మాత్చ్యభావిగోత్రము 13 
మాకండీనీము న మాత్స్య శీ సగో త్రము జక 2458 

మౌాకింటోష్. 99 మాతృప నో (త్రము 09 

మాకోంకోజమ్ (Macrocosm) నె మాదన్న అక్కన్న గార్ల శ 

మాక్సు వెల్ సిద్ధాంతము(Maxwell theory) ,, మాదయ్యగారి మల్లనకవి న 

మాగధీనది 2451  మాదాయనగో[తము 2454 
మాగధీభావ 1» మాదీఫలము (తురంజిదబ్బ కాయ] క్ 
మా గార్పీర్ మకరకుండము 9. మౌొది స 

మాగ్యారుజాతివారు 9) మాధవత్రయము [మాధవ శే త్రములు] స 
' మాగీదర్భ గోత్రము 3» మాధవపయాగ ల 
మాఘపాదివారములనోము 3  మాధవవ్యూహాము 3 
మాచవరపు పాపనామాత్యకవి ,»,  మాధవమంతికవి ఖ్ 
మాచిపత్రి » మాధవి న 
మాటకు మాట తెగులు, నీటికి నాచు తెగులు ,,  మాధులగోత్రము 2455 
మాటగొప్ప దేకాని మానికవిచ్చ [చిన్నది] క మాధుకురగో (త్రము 39 
మాటలకు పేదరికము లేదు » మాధుష్షరగో తము క 
మాటల కేటలుమాయింట, మాపటిభోజన__ ,, మాధూకర్ణ గో|తము న 
మాఠళరగో[తము ౫. మాధూశేయగో[త్రము 09 
మాళరగో[త్రము గ మాధథూలగో[త్రము స 
మాడభూషి నృశింహాచార్యకవి క్ మాధ్యందినగో[తము ఫి 
మాడభూవి, వేంకటాచార్యకవి ji మాధ్యమికభా ద్దమతము ్ 
మాణిక్యగంగానదీతీరసు బ్రహ్మణ్య తే త్రము క మాధ్వనై స్షవ పుణ్య (మృతలిధి) దినములు2456 
మాణిక్య పురము న మాధ్యోదగో (త్రము 9 
మాణిగో త్రము క 2458 మానగగో(త్రము 2457 
మాణివంశగో[ తము ఫ్ మానభిద్యనో త్రము క 
మౌాతంగినీము[ద స మానభూమిజిల్లా [మాన్నూమ్జిల్హా] స్ట 
మూతలు [మాతృసమానలు] క్ మానవధర్శనియతులళా, స్త్రము ప్ 
మాతవచసగో[త్రము 3 మానవధర్శపంచకము i 
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మానసకులగో। త్రము ... 2457 మారీమ ..« 2868 

మానసదేవీ శే [త్రము నన మార్కటినో[ తము ॥” 

మానసరోవరము స్ 29458 _ మార్క_ండిగో త్రము 1) 

మానసరోవరము 9 మార్కంండేయగో తనము క 

మానాఘాటికనోమమార్లము , మార్కంండేయపురాణము 1) 

మానాటికాపులు 9 మార్కండేయమవార్షి 0 

నూనాధీనామేయసిడ్డిః (పమాణాధీనా_ మార్కండేయనది (వేతివతీనది) శీ 

మానాధీనా మేయసిద్ధితిరిన్యాయము ... 2469 మార్కండేయా శ్రమము i 

మానిపోయినపుండు వరలరేపినట్లు. .. ,)  మార్కండేయర్డి జన్మస్థానము 2464 

మానుప్పు 9). మార్కండేయుని తపస్థలము 

మూనేయగోతిము ,)  మార్కాయణగో[త్రము 1) 

మూనోన్ a మార్గక్నియలు న 

' మాన్యఖేటపురము (మా లేఖడ్) ౧. మొర్లపథగో[త్రము i 

నూన్న్ఫెస్టరువీప్పు కెనాల్ Manchester, మార్గ ప్రాణము Fr 3 

మామందరేవణగో త్రము i మార్గములు ౨ విధములు క 

మామందరేవణగో త్రము i మార్గ శిరలమ్మీవార ములనోము నన 

నూమన్యుగోతిము ష్ మార్లయీాదీ పసమూషహాము 0) 

మామికగోతిము శ్ మార్జాలకిశరన్యాయము 1 

మామిడి చెట్టు ఖ్ మార్జాల (పిల్లి) శాస్త్రము 5) 

మామిడి సింగన్న మంతి) వంశవృతము.__- 2461 మార్జాలశీలము tad 24£5 

మామెనవేరు లేక దుంప _ ... 2462 మార్జాలాయనగో త్రము 1) 

మాయశ రావిగోత)ము 3 మార్జాలి 1) 

మాయావస్థలు ఏడు (సప్ప మాయావస్థలు) i మార్గాండశే త్రము 09 

వమూరఖండము yi మార్జిన్ 00 

మారనకవి ప మారి కావతము | 0) 

మారపురము క్ మార్షవస్ఫుటకర కపి 3) 

మూరయ్యమంతి)కవి న్ మార్వాడ్ స సంస్థానము (జో డ్బూరుసంగ్థానము),, 

మారణాయగృహీలో ఒన్లచ్చేదం స్తేకరో ము si మార్వారు' చేకేము పః 246 

మారాయణగో(తము es 2868 _మార్చుగోళము (Mars) 5 

మారాయణగో(త్రము గ్ మోార్ఫుగిహము (Mars) 2405 

మారిశువొలీయెన్ (Maritime lien) a మా శెమ్మనీమ 00 

నూరీవగో (త్రము 0 నూరేడుబెట్టు 19 



పుట 

2470 

వ్యాసము 

మార్కెట్ ఓవర్లు 

మార్కోపోలో. 

మార్కిసాన్ ద్వీపములు. 

మా అలో (Martello) 
en 

మారెర్ ఉక న్సెస్సర్ 
al 

2471 

2472 

మాల్లెడ్ మిల్కు (Milk) పరిశ్రమ 

మాలక్షాసుజీ 

మూలకింకిణీలత 

మాలఖండమార్ల ము 5 

మాలతీగంధగుణవిజ్ దర్భేనరమ తేహ్యళిః.__ 3 
మాల పభానది 2478 

నూలరుచగో త్రము 

మాల్యనో త్రము 

మాల్య వంత పర్వత ణు 

మాలాద్వీపములు (మాల్లీశ్సు) 

మాలా దేశము 

మాలాయనగోతము 

మాల్థాద్వీపము 

మాల జిల్లా 

మాలికా రేఖ 

మాలిజమ్ 

మాలిక్కీ- మెదాన్ ఫీరంగి 
వూలినీనది 

మాలోహరగోతిము 

మాలోహారిగోత్సము 

మావటీండు 

వమూవసుండు 

మాలేరు (మాలకింకిణీలత) 
మాప్మప్రమాణము 

మావరాశిపవిష్టమమీన్యాయము 
మాపాయనగోతిము 
మూసంతసలనోతము 

తళ 4 

39 

33 

2475 భళి థి 

93 
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మూసనామకరణము లేక మాసనావుము 2475 

మాసములు (నెలలు మాసాదిత్యు లు... 

మాసములు (నెలలు) 

మాసలిగోతము 

మాసురాక్షగోతము 

నూసురాక్షగో త్రము 

మాసు రేవిగోత) ము 

మాసులశేవిగోత)ము 

మూ సోచితనాముములు 

మాహినది 

మాహిమ్మలతీపురము 

వ్యాసము 

33 

మాహిష్మంతుడు 

మాహురము (శెత్రము) 

మాహులగోతిము 

మాహావిగోతిము 

మాహా (French India) 

పేళ్ళురపురము 
మూ హేశ్వరసూ తములు 
వమూళన బేశము క 

మాళవదేశ(పు మాండూపురము 

మాళవి స్ట 

మానుపండ్లు మాను|క్రిందనే పడతవి 

మిం7గన్సెగోడా దేవస్థానము 

మింగరాని మిడిగుడ్డు; నమలానినారిశేళము ,, 
- మీంట్పార్ అఫ్ ఎక్సణేంజి (Mint par ,, 

మిశేథో (జపాన్) బిరుదము 
మిక్సెడ్ క రొన్సీ (Mixed Currency) ,, 
మిడ్ సమ్మర్డే (Mid Summer day) 2485 
మిడ్ నాపూరుజిల్లా (మేదినీపురము) 

మిడియన్ నీవు 

మిడ్నైటు సన్ (Midnight sun) 

త్ 

7) 

5} 

1 
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మితముతప్పితింకే అన్నీ విషమే 2485 మిమోరాండం ఆఫ్ అస్పోసియేవన్.. 2489 
మితకుంభగోతిము 9. మియాజిమావే[త్రము జ్ 
మిత్యనకత)నోళము క మిరపకాయ చెట్టు న్ 
మిత్రి'చాహును 1» మిరియంపుందీగ శైల 2491 
నితయజ్ఞ గోత్రము న మిలిగో| తము 2492 
మితయుగగో| త్రము 3» మిరిర్ గాల్వెనోమిటరు Mirror— 2498 
మిత) యుపగణము »  మిలిటారిజమ్ [Militarism] 99 
మత్రయుపగోతొము » మిలియన్ 99 
మిత)వనము ఫ్ మిల్కీ_వే 09 
మిత్రవంతుడు క మిల్కుసుగర్ (Milk Sugar) న 
వితిసప్తమి 9 మిల్టుకోయిన్ ee 2494 
మిత్రసహు(డు క మిల్లి బార్. (Millibar) వ్ 
మి_తావమగోతిము ౫. మిశ్రకతీర్థము [దధీచియా శ్రమము] $ 

. మితావరుణగో[ తము 9. మిశ్రశేశి న 
ఫితు9ండ్గు న 2486 మిశేజాలితాళములు 0 
మి[దామ్. స్ట మి శ్రితతీర్థ ము- న 2495 
మిధిలచేశము, తిరుభుక దేశము, విదేహ. ,, మి|క్రోదశగో (తము ఫ్ 
మిధిలాయాం|ప్రదీపాయాం నమేదస్యాలతికిం చ... స్ మిస్ఫిస్సి ప్పీ మిస్సారీనది 
మిధులుండు a మిస్టా?క్ లీల పచండ నాయును 9 

మిధునకులగో[త్రము న. 2487 మిళంను(డు [మేనం దేరు] 9 

మిధునరాళి 3 మ్నిమోనిక్సు [24000009] 00 
మిధ్ “వలిగోతిము 9 మోటియోవోలోజీ [Meteorology] Y 
మినరల్ ఆయిల్పు (Minaral oils) fs మోాటియర్ శత 2499 
మినరల్ వాటర్సు కన మోనరాసి | అధిపతి గురుండు] 99 

మినరల్" డైస్ (రంగులు) ప 2488 మోామాంసాళాొ, న్ర్రము sak 2500 

మినరాలోజీ »  మోరాభాయి 66 2501 

మినిమ్ (Minim) i; మిార్థాబిరుదము జ 2502 

మినియేచర్ (Miniature) 3 ముంచమయూరగో త్రము » 
మినిస్రెల్ (Minstrel పాటకులు) i ముంచికాయన లేక ముంజకాయనగో|తము ,, 

'మినునులవ్య వసాయము ఫ్ ముంజమహారాజు న 

మినుములు చెట్టు 0౪ 2489 ముండాదీపికోద్గరణన్యా యము , 

మిమియో గాఫ్ [Mimeograph స ముంచేతికంకణముల కద్దమందుకు i; 



వ్యాసము పుట 

ముండ దేశము 2502 

ముండ్లపంది 9 

ముందుకుపోతే నుయ్యి వెనుకకుపో లేగొయ్యి ॥” 

ముకుంద తాళము 00 

ముకుళహస ము 00 

ముక వేణి 00 

ముక్తహాస్తవృతయోసనము స 2508 

ముకాసనసము 09 

ముకి, 99 

ముకి నాధశే త్రము 09 

ము శేశ్వర శే [త్రము లేక ఘడ్ ముశ్తేశ్వరము ,; 

ముక్క-లివీట కీ 2504 

ముక్కుఉంజేవరకు పడిశమేనా? 10 

ముకో_.టీఏ కాదళి | 

ముఖమనీతివకృవ్యం దశహసావారీతకీ ర్ 

ముఖము నెలవెలబారుట [ వెల్లంబోవుట) ఫ్ 

ముఖమునాపుతో పండ్లనొప్పి i 

ముఖరోగములు స్ట్ 9505 

ముఖవర్చస్సు 00 

ముఖ్యభాంద్రమానమాసము 09 

ముగిగోతిము స 

ముచికుందుండు క 

ముచికుందసరస్సు 3 

ముచికుందము [చెట్టు] క 

ముడంబి వేంళటాభార్యులుకని వ! 2506 

ముడి; ముళ్ళు క్ 

ముడి మూనిడుసాగునా? ష్ 2507 

ముత వపులగంపుంజెప్టు “గ్ 

మాత్యము ష్ 

ముత్యాలసలాపము పసన 2509 

ముత్తేదువ a 2510 
ముతాసుకులము 

22 

ముదావతి (సౌనంద) we 2511 

ముదునూరి రామలింగముగారిబహిరంగలేఖ ,, 

ముద్దలణపగణము 

ముద్దలగో త్రము 
ళు 

ముద్ద్గలర్టి గోత్రము 

ముద్దల తేక్ర పూర్యాతిథిగణము 

ముద్దలు(డు 

ముద్దరాజు రామన్న కవి 
ది 

ముద్గుకులగో తము 
టి 

ముదుపళని 
దె 

ముద) బెండ చెట్టు 
A) 

ము[ద్రలు 

ము[దాతరయం[త్రపరిభావ 

శి ఖల 

ము[ద్రాతరళాల 

ము[దిక తాళము 

మునగ [చెట్టు] 

మున్న నది 

మునికులగో[తము 

మునిజకులగో| తము 

మునియేరు 

మునిర్భనుకే మూరోోముచ్న తేతినాాయము 

ee మునీజేసే నా 

మునిస్వామి 

మునిసు[వతనాధుండు 

మున్నేరు లేక మున్ననది [మునియీరు 2517 

ముప్పదిమూడుకోట్లదేవతలూ ఏకమైతే ,, 

ముప్పదియాజుతత్వములు ఖే 

మప్పదియిద్దరు నియోగుల [మంత్రుల స్ట్ 

ముముత్సుత్వశాంతము 2522 

ముర 

మురగడకాల్వలు 

మురంద జేశము 

+2౪ 

5) 

ఫ్ర 

97 



వ్యాసము పుట 

మురస్థానము 

మురళీనది 

మురామాంసి 

మురారేః తృతీయః పంథా 

ముర్గార్శింగ్ 
(a) 

మూర్త డాబాదు 

మురికినాడు (ములికినాడు 

ము(్రీ (సమీీతోస్ష ప్రచేశము) 

ములక చెటు 
(A) 

ములగ చెటు 
౬ 

ములపార్ బుచ్చన్న శాస్ర కవి me 

ములికినాటివీము 

ములికినాటినీవము (ముటికినాడు) 

ములుగోరింత చెటు (ములుగోరింట్క__ ,, 
౭ 

ముల్లంగి |సాత్తి చెట్టు, గాబురగడ్డ, శేరట___, 
ముల్లా న్ా 2526 

ములానుపురము (నూలస్థానఫుర మ్సు 

మువ్వంగ్ వవరేజి (Moving average) ,, 

ముసలగో తము 

ముసల [రోకలి] రేఖ 

ముసలః కిసలాయ కే 

9 

ముసాం(బము 2597 

ముప్తాష్పర్వతము ఫ్ర 

మువీ,క దేశము ఫ్ 

మువీడి (ముషీణి లేక ముస్టీ] "నెట్టు ష్య 
లు లు 

ముప్టీకకులగో త్రము 252 
ముష్టురాల సుబ్బరాయకని 

ముసాఫా కమాల్ పాపా ఘాజీ అటా ,, 

ముస్సులోని "బెనిటో 2529 

ముస్సోలినీ [మహాశయుడు] 

ముహూర్త కాలము 

ముహూర్త 

28 

వ్యాసము 

మువీ స్వసి కహాస ము 
ముస్టిహస్త ము 

మూకగోతిము 

మూకాంబ | మళయాళభ గవతి] 

మూగివానికల (చెప్పజాలడని భావము) 

మూఢరధగోతిము 

మూడుకాళ్ల ముదుసలి 

మూఢధరగోతిము 

మూత్రఘాతము 

వమూ(త్రాళ్ళరి (శిలామేహము) 

వమూరలకొలత 

మూూారుజాతిమహమ్మదీయ శాఖ 

వమూూరురాయరగండవిరుచదము  ,.. 

మూరుజూతివారు 
మ్వూారోో గాండచెబ్టు 

మూరి కొంచమెనా కీర యధికము 

మూరి (త్రయత్వసిద్ధాంతము (Trinity) 

బార న 

మూార్భిలుట (Fainting) 

నూర కరి కము 

మూాలకుడు లేక నారీకవచుండు 

మూలకులగో తము 

మూలతావీవది (తపతీనది) 

% 

93 

2582 

శ్రి 

2588 

థి 

మూలనున్న వాటిని ముంగలకు తెచ్చేవాడు 

వమూలబంధము[ ద 

మూలవ్యాధి (మూలశంక వ్యాధి) a 

మూలస్థాన (పురు ము (ముల్తాన్) 

వమూలానవ్ష్మత్రము 

వముూపాసిక్త తామన్యాయను 

మూూానీకభశీ తవీజా దనంకురాజనన ప్రార్థనా. 

మూసారహీమ్ ఉర్చు ఉత్సవము 

2584 

$9 

99 

3 
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న్యాసము 

మృక కుందు 

మృగజాత్రిగ్వ్వ్వ్బ 

మృగతృన్ల లేక ఎండమావి 
మృగతృష్థాన్యా యము 

మృగధరచేవస్థాసము 

మృగధావ 

మృగమదము 

(Mirage) 

మృగ వ్యాధరు ద్రనక్ష త్రన్సు 

మృగశిరనక్షు త్రన్సు 

మృగ స్థలి 

మృతజీవులు (చనిపోయినను (బతుకు 

మృతం దుందుభోమా సాద్య కాకోేపి__ 

మృతవంధ్యత్వ్సు 

మృతంస్యా ద్యాచితంభాక్యం అమృతం 

మృతసూచక్ర్వ్స స లా 

మృతి అవేదన, భుయముప డుచుండుట 
మృతి కౌారణముగ నింట్రిని వదలివేయ్సబ్ర_ 
మృతి కావతమ్సు 

మృత్యు వ్ర 

మృదంగ యని 

మెం డెల్విక్షు ( Mendelism) 
'మెంతాల్రా 

(Menthol) 
మెంతులగాట్స 

ట్ 
మెంతుల వ్యవసాయము 

మఛర్టుళ్చానిరని (గ్రాండుడచ్చీ 
§ = స్ చేశ పుంబ9భుత్త్రము (Mixico 

మెక్సికో జేన్ట్చ్స ) 
మెగ ససీసు 

మె; జ్య ష్ 

గాస్కోంప్టు (Megascope) 
్ఞయినినగర ము 

మెంతోంఅరో్య్య పచశ్ష్వ 

౦చౌను జండాక్రొయ్య_. 
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పుట న్యాసము పుట 

25లి6 మేక్ (M86) నామపుగురుతు ... 2544 

»  మేకింటాస్కోటు (రె నుకోటు, వర్షపుకోటు) ,, 

9 మేగ్నిటీక్సొల్పు (Magnetic Poles) 2545 

2585 మేగ్నిటిజమ్ (Magnetism) 03 

9 . మేగ్నిటిక నారు (Magnetic north) 

౫  మేగ్నిసియమ్ లోహము (Magnesium) ,, 

వ మెన్నీ సియము వ 

9. మెన్నీనీయా (408008) ... 2546 

$3 మెజస్టిబిరుదను:లు న 

స 'మెడ్మరిజమ్ (Mesmerism) 3 

స మెజారిటీ 0) 

క మెటబోలిజమ్ 09 

i మెటలర్జీ (Metallurgy) ... 2547 

si మెటలింగ్ న్లాజ్ (Metalling clause) ,, 

» మెటలై జింగ్ మెషీన్ [Metalizing— 
స మెట స్లో గఫీ [Metallography] i 

2589 మెటల్నీ దీపము 5 
2540 ముటికెలువిబుగుట 09 

9  మెటీరియలిజమ్ు జ 29548 

0) మెటోనిక్ సె కిల్ 79 

2541 వ. (Metonymy) 99 

00 మెట్టతామర చెట్టు (5 అప్పలౌమర ) స్ట 

9 మెటనున్నా గోతిలోనున్నా వనుగువనుగే! ,, 
లు 

09 మెటిిక్ సిస్టమ్ (Metric System) స 

౫ మెటోనోమ్ న్ 2549 

492 మెడగాస్క_రుద్వీపము i 

”  మడీరాద్షీపము స 
[| మెడలు స్ట 

రతి మెడియన్ (గ 

3 మెడిసిన్ (Medices) 30 

నన 'మెతుకులుబల్లి తే కాకులు కరునా? ల 

») మెళడీజమ్ కై స్త వసిద్ధాంతము 4 



వ్యాసము 

మెన్ (Methane) 

మెథోడిజమ్ (Methodism) 

మెయిపానత్ శాఖక్షతి) యులు 

మెరకప్. దేశము 

మెరప్పు మెణుము 

మెరినర్సుక ంపనస్ 

మెరీడియన్ (Meridions) 

మె[్రీవండ్రూ (Merry Andrew) 

మెటుగుడుపురుగు _ [ప్రకాశము 

మెటుప్పు 

మెర్క్యూరీగోళము (Mercury) ... 

మెలనేసియాద్వీపములు 

మెలానిజమ్ [4612101502 ] 

మెలికాయ బెట్టుతీంగ 

మెలోడ్రామా (Melo drama) 

మనుసపాొకేపియాదేశము 

మెసయ్యా (Massiah) 

పుట 

2549 

25 

వ్యాసము 

మేఘనదము 

మేఘుముచుట్లు తెలనియంచు 
(A) 24) 

పుట 
2561 

29 

మేఘములను నమ్మి చెజునుకట్టం చెగం___ ,, 

మేఘములు - బరువు - (గావిశేవన్ ఫుల్ 

మేఘరంజి 

మేఘులక్షణపరీక్ష 

మేఘ వాహన ళాఖక్షలీ) యులు క 

మేటిక్విధానపుంగొలత 

మేడమ్ బ్రావట్స్కీ మహాత్మురాలు 

'మేడ్ బిల్ 

'మేతకరణము 

మేదరికులము 

మేదినీపంచకగో[తము 

మేదినీపురము 

మేధ (మహా మేధృ్రళ్లత 

మేధస్సు (క్ఫొశ్వ) 
మేధస్సు - పరిమాణము - పరిణామము 

మేధాజననము 

మేధానిధి 

మేధావి 

మేధావితీగ్థము 

స 
మేన. 

మేనగో[త్రము 

మేనం'దేరు 

మేన్ అండు |బదర్ 

మేన్ ఆఫ్ స్త్ర 

మేని ఫెస్టు 

మే మాసము అముంగళకరము 

మాయాం దేరునది 
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యోగములు స 

యోాగమూల అభిద క్ 
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యోగీశ్షరద్యాదళి 2657 

యోగులు 09 

యోగ్యహప్యయుక్త ౦ సాధనం కార్య సాధకమ్ క్ 
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రంగులమరక లు ఫె 
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రఘవగో(త్రము 

రఘుమహారాజు 

రఘుమహారాజువంశావళి 

రఘురామావతారహస ము 

రజస్సు 

రజి 

రజితపురము (ఉడిపి 

రజుండు 

రటం సంసానము 
య థి 

రణనీల 

ర త్న గిరిజిల్లా 
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ర తము 

ర త్నములు 
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రతీదేవికి మన్మథుడు - మన్మథునకు రతీ బేవి..౨676 

రతిలీల తాళము ఇష 

రతీబేవి 

రథవడవాన్యాయము 

రథసప్త మి 

రథస్థానది (రఫీ ఐరావతి) 

రథ్యాదీపన్యాయము 

రథికుండు 

రథితర లేక వె రూప ఉపగణము 

రథీతర (రధితర గోత్రము 

రథితరుండు 

రన్ ఎవే విత్ ది హోరా 

రన్నర్ 

రఫీయాపని 

రస్ నది 

రబ్బరుచరిత్రము 

రబ్బరుబంతి తుళ్ళుట 
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రాజసభాంగములు 
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రాజారామమోవానరాయబహద్దరు 99 రామగిరిసింగనకవి (ఆంధకవి న 

రాజూవర్శము , రామగిరినీమ (సబ్బినాడు)ు  ... 2719 

రాజి కేశిగో[తము స రామదేశేము స 

'రాజిగో[తము స్ట 2712 రామనాద్గిల్లా 9 

రాజిమ్ (రాజీవలోచనపురము) 9. రామనామాత్యుండు 9 
రాజీవలోచనపురము (రాజిమ్) 5) రామ(ప్రమారనృపాలుండు మ 

రాజుభార్య మేడయెక్కి తే కుమ్మరిభార్య-_ 3 రామపాలము న్్ 

రాజుమచ్చివది ప్రయోజకత్వము; సభ- ,, రామఫలము చె ( రాంభాళంపుంజ్క్రె ప్ 

రాజులవారిసీవము (మురికినాటిసీమ) ౫  రామమిశ్రులు ఫే 
రాజ్యానికి రాజా? జగానికీ. జందుండా! 5 రామరాదభూవణుండు వట 2790 

రాతగో త్రము స్ రామరాజభూాషణకవి (ప్రబంధాంకంమూరి మ 

రాతికుండ కిరుప తేడ్డు 00 రామరాజు రంగప్పరాజు (కవి) Fe 2791 

శోక శ రామలమ్మణద్వాదళశి స 
రాతినూతి కినుపబొ క్కె_న waa S718 
రాతిపున్య (శిలాధాతువు) రామానందమతిము కన్ 

రామానందుండు 
రాతిపై నారం దీయువా(డు క్ 

ఎంరీ అర ఇ న అ a 

రాతులందు కజ్ణసామానులు తమంతట. ,, రామానుజయవై స్టవగురుసాంపదాయ--  ,, 
రాత్రులందు: జీకటి; పగటియందు వెలుతురు ,, రామాయణ మంతయు విని రామునకో.... 0 

రాధ బేక రాధిక de నట సారాలు = 
రాభాదేశముు గంగా బేశము; గాంగిపుర.__ స వాలం అ కొ ండుభాట్టుకప్ wu 9722 

రాధామాధవకవి (చింతలపూడి మెల్ల. 2715 రామావతారహస్తము (రఘురామా.___ ,, 

రాధావల్ల భమలళము 09 రామ్భిగోత్రము (భృగునంతత్తి) 

రాభావల్ల భాచార్యు(డు (హరివంశా.. 2716 ర్మామిద్వీపము 

రాధోరులు లేక రాధోరువంశనృపతులు స్ట రావి్రాక్కు 

73 

రానిగో తము (జమదగ్ని వత్స ఉపగణము) 5 రామునిరాజ్యము భో రతునిపట్టణము i 

రానిగోత్రము (కఠ లేక కథ్యగణము) 1;  రామునివంటి రాజుంకే ఆంజనేయునివంటి._ ,, 

రాస్ట్ర పౌండేవన్ »  రామెటీరియల్ గన 

రాఫీలిజమ్ కన రామేశ్వర బేవస్థానము స్ 

ఛాబి=గ్ వీటర్ వేయింగ్ పాల్ ... 2717 ఈోయనిమంశ్రి భాస్కరుని వంశావళి ... 228 



ల్ 

న్యాసము పుట వ్యాసము పుట 

రాయనిగో[తము క 2724  రాహునపురము స్ట 2781 

రాయలనీమ క్ రాహులనోత్రము వ 

రాయల్ కమోపన్ స రాహూగణగోతిము సే 

రాయసం వేంకటపతికవి | 99 రాహూగణగో( త్రము (ఉతథ్య) త్రి 

సను గుద్ద శల _ చేయి నొవ్వ నేల! ,, రాహూగణగో[ తము (శరద్వంత.__ కః 

రాలవిగో[తము స్ట రింగ్ 3) 

రావణకుమారతం|త్రవై ద్యము క రింగ్ లీజర్ 3) 

రావణగో త్రము 5 రీకంచా (శాఖ) క్షత్రియులు 3 

రావణపికిస్టితశివలింగము లాజు ఎ  రిక్వేస్లు నోటు స్ట 

రావణభూపతి 09 రిక్ష గోతి మ 00 

రావణమృతలతిథి 9. రిఖేశ్వర (వృాషీశేశ్ళ వ్నేత్రము క్ 

రావణహదము, రఖస్థణ్ సరస్సు ... “2729 రిజర్వు aa 2782 

రావణాసురుండు 0) రిజల్యూషన్ 00 

రావణాసురునివల్ల కాడు ప్ర 2726 రిజ్య్టరుడు : 

రావణిగోత)ము 9... రిపిన్యూ ఖే 

రావణుడు 5) రికుయినింగ్ వాల్పు 59 

రావలిగో (త్రము అ 2727 రిడమ్సషన్ న 

రావిచెట్టు (అక్వళ్ణవృతుము) 0) “*లుకనన్హుదో 5 

రావిపాటితిప్పన్న కవి ((క్రిపురాంతకుడు) ,.. 2725 9 డ్యూసింగ్ ఇంటు పొజిష, కలికి 

రావీశది (రవి లేక ఐశావతీనది) 5 రిన్యూ అల్ ఆఫ్ వ బిల్ i 

రాళ్యాధిపకూటము (వర్ణకూటము) » రిపుయు ; 

రాగికూటము (రాశిపొంతనము) 00 రిప్యూ'కెడ్ ఓనర్ పప్పు క్ 

రాష్ట్రకూటచదేశే ము 9 రిఫరీ 3 

రాష్ట్రకూట వంశనృపతులు స రిఫరెన్సు . 

రాష్ట్రపాలిక వ 2780 రిఫెక్షన్ ధర్మము 1) 

రాష్ట్రిపాలుండు ట్ట రిక ను సి 2784 

రావ్సీయగో (త్రము , _ రిగేక్షనుధర్మము wr 

పనో 3, రిస్పెక్షను .« 2785 

రాసులు వ్ 27831 రిబ్బోనిజమ్ 00 



వ్యాసము 

రియల్ 

రియా 

రియాలిజమ్ 

రి లేటివిటీధర్మము 

6 

పుట వ్యాసము 

285 రివర్ బాంక్చు 

2736 రివార్చేసిన్ 

న రివర్ష న్ 

9. రివర్చు కో రిలేషన్ 

9 రివల్యూషన్ 

2786 

93 

97 
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బృహత్మ్క్మరు6ండ -- అంగరాజవంశము 

య్యతియుండు. భదరథుని కుమారుడు. 

ఇ మ ఒధ్య బృహత్కర్తుండ (బృహస్రైయుండు 

చూడుండు) 

బృహతా యం౦ం6(డు---ఈతనికి బృహ 

తరు శ డనియుం “బేరుకలదు. బృ వాడిషని 

సంతతిలోని శవా ను వీతనితండి యని చెప్పం 

బడినది. 

బృహత్పరాయణులు--వీ రాం ధచేశ 

బృహత్మ్వాన నకు తగోళ ములు లేశ పర 

శాన నమ తగోళములు., (నక తములు భార 

వీయులు గుర్తించినవిచూడుండు) 

._ బృహళక్వేనుంయూలానుగధ వార దథ 
సంతతి త తీయు(డు. తండి సురత.తుండు, 

వితలామహుండు నిరమితు(డు. పుత్తు9ండు 

కర్చృజిత్తు, 

కుమా రె లతుణ (శ్రీళృమ్ణునియెనిమిదవ భార్య). 

శీంకృష్ణుండు మత్స్యయంతిమును బడంగొట్టి 

యామెను బరిణయమ య్యెను. 

బృహత్రతు96(డు-పూరసంతతి, చంద 
వంశకుతి)యు(డు, భుమన్యునిసుతుండు, హస్తి 

కుని వితామహుండు, బృహతతు9ని పుతు9ని 

చరు స్రహహజహోాతుండని తెలియుచున్నది. 

బృహదగ్ని గొత9ము- (కశికగణము 
చూడుడు. 

బృహదశ్సు (ఢం — ఇవ్వోపసంతతి, 
సూర్యవంశ కు తి]యు (డు, తండి శబస్తుండు. 

వీతామహుండు యు వనాళ్వుండు, కుమారుడు 

కువలయాశు((డు. 

చవేజ్ోొక, బృహదళ్వుం డను బుపీికొల(డు. 
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-ఈతండు పాండవ్ర లరణ్యవాసమున నుండుతరి 

యుధిమీరు నోదార్పంజని నలచరిత్ర చెప్పిన 

వాడు. 

బృహదిషు6డు సాన మ చంద 

పూరుసుతతి కు తొయుండకు, ండిం అజామి 

థుండ్కు సోదరులు నీలుండు, బుఠయుడు. కుమా 

దిషుని సంతతివారికి 'బార్హ్హదిషు లని వాడుక 

యుం'జెను, 

పూరుసంతతియం బే భర్మ్యాశళు(ని మూ 

డవ సుతునకును బృ హదిషుం డను పేరు కలదు. 

బృహదుఖ్లగో త్రమం--(జౌతథ్య ఉప —_ 
గణము చూడుడు. 

బృహదుఖ్ణగో త్రము --- ఇది ఆంగీరస 
ఏ ఆ 

సంతతి, గాతేమగణము.బృవాదు ఖ్ల ఉపగణము* 

ఆంగీరస-బార దు ఖ-గాతమ, 
యొ ఎం 

గీరస- జ ఆంగరస-వామ దేవ చార్హదుఖ్ల (బృహదు ఖ్ల), 
ఆంగిర స-గాతమ-బిసిజ-బెతభ్య- బార దుఖ్క 

యొ ఎం 

యని మూండు పగవరరూపములు. 

డో అష బృహద్రథు6డు--- అ క్రిచం ద-పూరు 
కురు సంతతి వ తియుండు, కండ ఉపరిచర 

వసువు, సోదరులు కుసుంబుండు, మత్స్య (డు, 
గా 

(పత్యగుండు, చేదిషుండు. కుమారులు జరాసం. 

ధుండు, కుశాగుయడు ననునిర్వురు. బృహ్మద 

ధుని సంతతివారు బార్జద్యోధు లనయబడుదురు. 

బృహదధుండు మగధ బే భాగము నేలిన 

డుపరిచరవసువు జ్యేష్ట పు తు. దనియు, సత్యవతి 

సోదరి యనియు జెప్పంబడీనది. 

అంగ దేశాధిపతి [మొక బృహ దథుండును.. 

మిథిల చేశాధిపతి యొక బృహ దధు(డునుగలరు. 

వాండవసంతతిలోని తివి యనువాని కుమా 

రుండొక బృహాదథుఃడు కలడు. తీమితం డీ 



మా 

చీకు ధూమ్యంకు. ఈబృహదభుని సుకుని పేకు 

సుదాసుండుః 

క Meee డు చూ బృహద్దనువు -- (భల్లాదుం ) 

బృహాద్దనువు ఆ బృహదిషుని సంతతి, 

బ*+వహాదెషుని పుత్తు )కు, కు చూరుండు బృహ 
౨) 

"త్కాాయు! నుం 

బృహదృక్షము -- (నమత్సములు 

భారతీయులు గుర్తించినవి చూడుడు) 

బృహద్చలు6ండు- యమసంతతి, చంద 

వంశకుతి)యు డగు వసు బేవని సోదరు. డగు 

జీవభాగుని "రొడవపుత్తు౦ం డొళండును, శకుని 

తమ్ముల దొఠండువు, నీ రామసుతు డగు కుళుని 

సంతతిలోని కడపటివా. డొెశండును విచేరు గల 

వాండు) ముగ్గుకు గలరు. భారతీ యుద్ధమున 

కాౌరవపశుమున యుద్ధ మొనర్చి ముదటివా? 

డభికున్యునిచే నిహతు. డైనవాండు. 

బృహద్భాసుండు- అంగ బేశాధీళఘుంయుం 

తండి పా క కుమారుడు బృహన్మ 

నసుయ. 

బృహన్నల లేక బృహన్న లుండా 
ల వా కాల పేడిగడ్డము వహించిన 

యర్జునుండు పెట్టుకొనిన పెరు. 

య్య హన అలం లంత యూ) 

బృహన్మ నసు(శు-అంగ దేశాధీకు(డు, 

తండి) బృహ ద్భానుండు. 

బృహస్తలి (ఇంద (_పస్తము) — 
(సానుంతపంచకము చూడుడు). 

బృహస్సతి (చార్యాకు(డు) ఆ 
చార్వాశమతకర్హం ఈతనినుండి బారారక 

మతమునకు “బృహస్పతిముతీ? మనియునందు 

రు, ఈతండు పర మేశ(రు నంగీకరింపనివా(డు. 

ఇంక్ నీనముతమునకు చేహాళ్ళవాదిమతే మని 

2162 "బెంగలూరు (బెంగుళూరు 

చేరుకూడ కలదు. ఈతండు చేవతాగుకుండగు 

బృవాస్పతి శకాడనియు, వేజు బృహస్పతి 

యనియు. చేలుచున్నది. (చారు = మనోవార 

మగు, వాక్ = వాక్కు-గలవా(డని తుమ) 

ఆ b అ బృహస్ప తి--కండ్రి యాుగరసమ హర్షి = 

ఈత డాంగీరసున కగ్నిత్వము గలిగినవిదప 

జనించినవా.6 డనియు( గూడ చెస్పంబడుటచే 

నిశ్సృయ మేదో తెలియకున్నది, 

ఈతనికి వాచస్పతియవియు. బేరు కలదు, 

"బేవతలకగురువు గానగురుండనియు. బేకుకలదు, 

బృవాస్పతి నవ్రగ్గ హములలో నొక [గవాము, 

భార్య పేరుతార, (ఈమె చఇదునివఐనబునుని 

గ నెను, ఉతధ్యుండను సోదరు( డీబ్బవా స్పతికిం 

గలడు. ఉతధ్యుని భార్యయగు మమతయం దీ 

బృవాస్పతివలన భరద్వాజమవార్షి గఖైను. 

సెహాూదరి యోగసీది, ఆమె అషవసువు 
గ జు 

లలోనొకండగు ప్రభావసుని భార్య, ఆమెపవమూా 

రుడు నిశ్గకర్శి. 

బృహస్పతికి తారవలన నార్గుకుప్ప తులును, 

నొక వుతికయు(గలట్లింట. (చార్యాకుడుచూ.) 

బృహస్సతి-(గవడు చూడుడు. 

“<< ఇ బ్యాతిలగిష్ట గీ తృము ఉక వృద్దికులి 
కం 

చూడుడు), 

బెంగలూరు (బెంగుళూరు)-- ఇది 
యిప్పటి మైసూరు రాజ్యము నకం (బభుక్వకార్య 

స్థానము. సముద వుసిటిమట్టము పై మూరా(డు వేల 

యడుగులయెత్తు ననుంట చల గనుండి సమళీతోష 

జనతు స నది: వేసవియందుం బెక్కం 

డ్రనగరమున వసింప నేగుచుందురు, ఇరువది 

యెదు చతురవు మైళ్ వె శాల్యముగల పట్టణము, 

మీన్ బుంపరేచవ (పాస్ట్ ట్ తెర్నూమోటరు) 

2౨-౬౮ డిగ)లనియు, *ఏవరేజి వర పాతము 

౨౬ అంగుళములనియు. జెప్పంబడినదీ- 



బెంగలూరు ( బెంగుళూరు 

శీరరంగ పట్టణము నందుండిన యార్మి పటాల 

ము లట ననారోగ్య మధికమగుట చెంగు 
ఛచూరునకు వమార్ప్చంబడి, క్ర, వె ౧౮౦౯ లో 

బెంగుళూరు కంటో న్నెంటు స్టాపింపంబ డెను. 

౧౮౮౧లో రాజ్యము మైసూరుమహారాజకు 

టుంబమున కిచ్చి వేయంబ నతతి సీ పజేశము 

బ్రిటీషు పభుత్వమువా రి కొసంగంబడుట నిప్పుడు 
మైసూరు బి టీషుశెసిడెంటుగారి పాలనకిింద 
నున్న ది. ఆయ న కొడగు పధానికమిపనరు 

పదవి(గూడ వహించి బెంగుళూరునం బే వసించు 

చుండును, మటీయు (పభుత్వకార్యాలయముల 

తోంబాటు వైసూరు దివానుగారును ఇటనే 
వసించుచుందురు. 

బెంగుళూరు లేని తొెలింటికాలమున నీ పాంతే 
రాజ్య మేలుచుండిన ప న; డగు 

వీరబళ్లాళ నృపతి యొక తరి వేటకుంజని తన పరి 

వారమునుండీ వేరె తవ్చీసపోయి డస్సి యాక్ లిం 

గొని యొక గుడీసెకడ శేగి ర్నట కేమైననిమ్మని 

యడుగ నందలి రాలు తన యింటంగల 

ఒటా నీలను నీఓనుడీకించి గు గైళ్ళుగం జేసి యిచ్చె 

నంట, అనృవతి వాటిందిని మిగిలినవాటిని తన 

గుజ్జము నకీడి పాణమునిలుపుకొని యారాతి 

యట ్షిదురించన(ట. కన్నడమున బెంగ లన 

బటాణీలు గాన నాప దేశమునకు ( బెంగలూరు 

సాం కేతికమయ్యెనంట. వీదప మెలవాంకలో 

నివసించుచు న్నీ పాంత రాజ్య మేలిన శకెంపగాౌడ 

నృ పాలు (ఉతా వున నోక పాటి గామము నిర్మింపం 

జేెసెన(ట. ఆ తావిప్ప్రుడు పాల బెంగుభళూరనం 

( పూర్వపు బెంగుళూరు) బరంగుచున్నది, అకా 

లనున నొక జ్యోతిష వేత్త యిదిమపహానగరము 

కాగలదని రాజునకు. దెల్సి కన్ని పాద్దుల స్పంభ 

ములు భూపతిచే నిర్మింపంజేసెనంట. అల్లే బెం 

భగుభూరు "పెరిగినదందురు, 

2168 బెంగలూరు (బెంగుభారు) 

బెంగుళూరుంగూర్చి మాత్రము 'దెల్పు 

తావునందు మైసూరు రాజ్యచరిత (వాయుటకుం 

దావ లేకున్నను, బధ లల మైసూరు 

రాజ్య చరిత" యె యగును. కెంష గెొడనృవాలుం 

డు కె, ౧౫౩౭ లో కట్టించిన కోట మట్టిది. 
దానిని పడదోసి |క్రీ'వె. ౧౭౬౧లో హోదరాలీ 
యిప్పుడున్న రాజికోటం గట్టించెను. దానిసా 

నులు ప్రెంచియింజనియ రులు వాసిరట, దాసి 

క కాలమున ఢ్థిల్టీదర్వాజా యనియు మెనూరు 
దర్వాజా యనియు నుత్తేర దతుణదినలందు 

రెండు చ్యాంములురడన(టః ఇప్పుడం దానాటి 

రాజనగరుయొక్క-_. యొశమూల మ్మాతము. 

కలదుం 

క్ర, వె. ౧౬౩౮లో బిజాపూర్ సేనాని 
'బెంగుళూరుం బటుకొని శివాజీమహోరాజు బంధు 

వుండగు వహోజీకి వశథముజేసెనంట. ఆతని 

సుతుండగు వెంశోజీ మైనూరువభున కమ్మి వెచె 

నంట ౧౭౫౮లో బెంగుటూడు హెదరాలీ 
నవా బువశ మాయెను, ౧౭౯౧లో కారన్వాలీసు 
పశ భువుకింది బొటేషహైన్యములు బెంగ 
భూరుం, ఒట్టకొని కోట తాత్కాలిక సైన్య 

స్థానముగ చేసిరంట. రం, వె, ౧౭౯౯లో టిప్పు 
సుల్తాన్ మరణానంతరము బిటీషువారిదిగనే 
యుండినది. మైసూరుపిభుత్వమువారికి వ 
పరుపంబడినది. జెంగుభూారునందుం గనందగిన 

వింతలు "పెక్కు గలవు, కట్టడములందు మహో 

రాజు గారిభవనము, దానితోటయుముఖ్యములు. 
లాల్ చా గుద్యానవనము వింతవింతి వృత. 
ములు గలది. కబ్బన్సార్కునందు పిభుత్యో 
దో్యోగ భవసములుమొదలగు "పెక్కుకట్టడములు 
కలను. మహారాజుగారి రాజనగ రింగ్లాండు 

లోని విండ్సర్ కాసిలు పోలికం గట్టంబడినది. 

బెంగుభూారునందు చేతిపనులు మెండు. 

అనేక ఫాక్టరీలు కలను. కూరగాయలు, పండ్లు 



"'బంజూమిన్ 

పూవులు సమృద్ధిగనను చౌళగను దొరకును. 

"2 లేంలసంధిసా నము. క es 

బెంజామిన్--- (Benjamin) హీబ్బో 
చేరు. son of my right hand అని 

యర్థము. ఈపేరున జూశబురాచేలులు తమ 

పుతునిం బవిలుచుచుండిర (టట, ఇందలి ముద్దు 

"పేరులు Ben; Benny ; యనునవి, ఫురుష 

నామము, (.క.)_స్థవనామములు చూడుడు.) 

జబెంబొయింన్ -- (Benzoin) Styrax 

benzoin చెట్లకొొమ్మలనుండి తీయబడిన బంక 

వంటి రసపదారము (అనగా గుగ్గిలమువంటి 

దని భావము.) దీనినుండి చేసిన “బెంజాయిక్ 

ఆసిఢ్ * దగ్గు వ్యాధులయందు కఫహారములగు 

మందులలో కలియును. ఇంక నూదారంగు 

జేయ నుపయోగింతురంట, 

బెంట్ల (Bently)—లాటిన్ పదము.దీవిం 

చబడిన యని యర్థము. పురుషనామము. 

(౫౨ _స్తవనామములు చూడుండు.) 

బెండబచెటుం---లా. Abelmoschusఅని 

యు, కొన్ని చోట్ల Tibiscus Esculentus. 

SoX.- The Edible Hibiscus అనియు 

Fadia fingers హిందీ. ఓకా. 

బెండ "పెద్దజాతి యనియు, చిన్న బెండయని 

యు ద్వివిధముగ నుండును. మజీయు. బెలుపు 

భాతువుగల కాయలు, ఎరువు ధాతువు. గల 

కాయలు, ఆకుపచ్చ ధాతువుగ లకాయలు గాచు 

మూడు భేదజాతులుగ గూడ నున్నవి. బెండ 

కాయలందు నూగులేకండ నుండిన నది శక 

మగు జాతియనియు, నూగు విస్తారముండిన నది 

యధమపుజాతి యనియు నెన్నంబడును, నూ 

గధిశముండినకాయయందు జిగటయు నెక్క 

వగ నుండును. అది బెండకాయయందు దోవ 

మనియు, నపధ్యమనియు చెప్పబడినది. ఆబంక 

2164 బండ పూడీ అన్నయమంతి? 

వాతమును,క ఫము ను బేకించునని చెప్పంబడినది* 

వొట్టిజాతీయందు తెలుపు నాపపచ్చరంగు 

కాయలం గాచుజాతి పూనా (మహారాష్ట్రబే 

శ్రము) పరిసరముల విస్తారము పెరుచేయబడు 

చున్నది. దీని కాయలకు నూగుగాని కాయ 

యందు జిగురుగాని గానంబడదు, దీనిని మన 

చేశపువా రేడావలజెండ యనెదరు ఇది 

యత్యు త్రమజాతిగ నెన్న (బడునది. 

బెండ మ ఘు గాన బెండ 

"కాయలు విలువంగల్లీ యుండును. ఇందడవిజూతి 

కారుబెండ లేక యడవిబెండ యనునొకడాతి 

కల దది భోజనమున కనర్షమయ్యుం గొన్నిగు 

ణఅములం౦ గల్తీయుండ నాయు ర్వేద వైద్యు లుప 

యోగింతురంట, 

'బజండగింజలు శరీరపుి, ధాతువుప్తీంగల్లించు 

ననియు, మేహశాంతింగల్లించు శాకము బెండ 

కాయయవియు, నింద్రియనష్టమును నివారించు 

ననియు, బెండకాయను ఫుల్లని నుజ్జిగతో 

నుడికిం చి వార్చిన బంక వెకలిపోయి దోవషపరి 

హోర మగుననియు, జీలకర౦, వుల్లటి పెరుగు, 

హంతు బెండ కువిరుగు కులనియు జెప్పంబడినదిం 

బెండవూడి అన్న యవుంత్రి-- కాక 

తీయ(త్రిలింగ) సామాజ్యము నమ, తిగనుండిన 

సుపిసిదుఃడు. కాసపసగోతము. తండి 

ROLE పటన క క టి త. 

మాకత్యుండే! పరిశాసనములు కృష్లామండలము 

లోని శ్రీ) కాకుళమున గలవు, ఈయనమనుమ( 
డును నన్నయామాత్యు డే! రాజమహేందవ 

రమున ఏకభ దా) రెడ్డి పభునికడ మంతిగా 

నుండి శ్రీ నౌథమహాోకవివల్ల భీమఖండము గతి 

నందినవాండు, వీరు శేవులని చెప్పంబడీ 

యున్నారు. (తిలింగకాక తీయ సామా+జ్యము 

చూడుడు.) 



బజండవూాడీ అన్నయమంతి”... 2165 జబెంథామిజమ్ 

బెండపూడి అన్న మంత్రి నంశనృక్ష ము. 

కాస్య పస గోత్రము, 

పోలమం తి 

అల్లాడమం గతి అన్నయమంధతి -ఈతండు కాకతి రాజుయొక్క గజ్వసన్నమునకు 

| చేనాధిపతిగను ఏరరుదుగినికడ మం|తీగ నుద్యో 

| గము లొనర్చినవాండు, 

చదేవమంతి లేక పోలమంతి) తలప్ప మంటి 

లింగమం,తి తల్హమం తి అన్నమంతీ 

| భీముఖండము కృతినందినవాండుం అహమ్మదుషాఫాదు 

| సాను మెప్పించినవా(డు. 

నాని 
మంత్రిమంతి జేవమం తి 

ఇతడు అల్లాడ వేమా రెడ్డి చేత తెలుగు 

"బే మేలించెను. (పతాపవేమరాజువలన 

-వోడ వరము నగహారముగా బడెసెను. 

ఈ చోడవరము గోదావరీ మండలము 

లోనిబోడ సకురువద్ద నున్నది. 

బెంథావిజప్ (Benthamism)y— Jeremy Bentham అను తత్వవేత్త 
“మానవ జన్హముయొక్క- పియత్న పరిణామ రి వెం 1748-1882 కాలమున జీవించియుం 
ములు నాఖ్యము గాని యన్యము "కానేరుదను డినవాండు, ఈతని తండి లండనునగరమున 

సిదాంతనము, భోగము, బాధలు లేకండుటల నటర్నీ గానుండెను. ఈతండు 'బారిస్టరు- న్యా 

యొక్క... పరిణామ మింతయేయని యీాముతేనిశ్చ యవాది. (Lincon’s మకు చెందిననాండు, 

యము. ఇతరులకొజకపం దానొనర్చిన యుపకా ఈతడు ధర్మ శాస్త్రము, పభుత్వవి ధానములు, 

రవితతి యిష్వుడు సత్ఫేలీత మొుసంగునందురు. ల్లిక్షలు గూర్చి విస్తారముగ వాిసియున్నా (డు, 

ఈ కళను Jeremy Bentham మహా లిబరలు, శేడికల్ పార్టీల కఠులనా రీతని 

తుడు రచించెను. గాన నేటికిని నాతనిసేరం మిక్కి-లిగొరవింతురు. Utility సిద్దాంతము 

బరంగుచున్నది. నుపపాదించెను వేదనలందు దూరముగనుం 



జబ శేరియా 
ర 

చుట్ట అనుభవించుట యనునవి మానవధర్శ 

ములని యీాతనిమతము, రాస త (3ళ) 

వూతనిపేర నేటికినింబరగెడీని, 

బెక్టైరియా---(అంటువ్యాధులు చూ 

బ్యగ్ ఆన్ హార్సుబేక్---218 2 
beggar on horse back, and he will 

ride to the devil. అధముల క నర్హ్యములగు 

సావకాళములొసంగిన తమకే గాక నితరులపం 

గూడ నపాయకర మగుదు రనుట కీయు క్షిని 

నాడుచున్నారుః స్కాట్లాండు దేశమున Mes- 

sengers నేర్పాటు చేయు నప్పుడు ‘Blue 

gowns? అను వాడుకొవేరుగల licensed 

beggం9rs ను చేశభక్తు లేర్పాటుచేసిరంట, నారు 

గుర౦ంముల నెక్కినతోడ నె యపాయకరులై 

బందిప ట్లారలభమాయనంట. 

బెచుఆనాలాండుూ- దపీగాఫికాయం 
దున్న బింటీషుపొంటక్ష రేటు ురిటరీ. ఉత్తర 

మున జాంబీసీవజకు వ్యాపించియున్న చేశము. 

౨౧౩౦౦౦ చతురపుమైళ్ళే ,నెశౌల్యముగలది. 

వ్యవసాయ డేశము, అచనేకమందిసామంతేరాజుల 

పరిపాలనభాగములుగ నున్నది. పీరిని ఒక చి 

టీము రెసిజెంటుకమోపనరు అధికారముకింద 

నుంచియున్నా రు. (దహీణఆ ఫీకా చూడు(డు) 

టజవాడ (కొల్లింటివిజయవాడ) శస 
అస్థ్ర దేశమందలి పట్టణము. కృష్టానదీతీరము. 

ఆర్జునుండిట తప ౬ బొనర్చుటం జేసీ యోొెపీరంచి న 

దని పితీతి కలదు, విజయవాడ రానురాను 

బెజవాడ గా మారెనంట, కనకదుర్ష పర్వతము 

దరి నుండినది. పట్టణముంజుట్టియు, నూరువు 

ధ్యను కొండలుండుటచే చాల ేడిమైనస్థలముగ 

నుండును. కృష్టానదికాల్వల ముగనుండుటయు 

గొప్ప యినుపదారులుకలియు తావగుటయు 

పంటలప్ళ చేశ మగుటయు వర్హకవ్యా పారము 

2166 బం 

గ్ 

మె 

బలముగ గలపట్టణము, ఇట కంది 

నానకట్ల కట్టంబడి యున్నది. ఇది కీ 

కళలో SHEE 

కైడము 
లు 
ర 
i 

పశ్చిమ భాగమున కొండ-పెంగల కనకదుర్ల 

చేవాలయము పిసిద్ధమైనది. కిస్తానదివై కట్ట 

బడిన శెయిల్యేవం'కే టేన చరాడ (దగినది. కనక్ట్ 

దుర్గా దేవస్థానమున్న గీరి కింద క్రీ 6౩లాది యని 

చేరు. క. యిందు: జ్ కొకప్పకు తప మొన్చె 

నంట, కొండపల్లి దుర్షమిటకు బదిమైళ్ళదూరము. 

అదె "రెయి లేల వ్ లను 

బెడెళ్టోమోటరు--జలగన శరీరమునకు 

పట్టించు రక్త క్షపరిశీలన- ర_క్టవెద్యము) నొక 
పరర వ్రది యెంతర క్రీమును తాంగినదో 

తెలుప్రుపరికశరము. ఇది Braids అన 

బడుచున్నది. 

బెడ్-గర్భపం దెశవంు (B౭4)- Bed 
of a river, Tank etc. నడి, 

మొదలగువాని అశుగుభాగము, 

చూడుండుం) 

బెడ్హాండ్సు (Bad lands) — వ్నిక్సి 

పనికి రానిభూములని యర్థము, కొండతోవల 

చివరను, కొండల దిగువను, సముద*పొంతే 

మందును, మొదలగుతావులం దనగామె తని 

యెర్యమన్ను వర్థములకుం గరగి దిగి మోక 

పచేశముగ నేర్పడియు డిరు“ నావర్గ వుజల 

ములు వాటిపెం బనహీంప మ_త్తనిమన్న గుట 

నెంతచిన్న పివావాము చేత నై నను కోయంఒడి 

గండెలె యెందునకు న! లై నిలచియున్న 

భూముల కీ చేరు వాడెదరు. ఏవ చెట్టుచేమ 

లుండుట చాల యరుదు. కదు వసించుటకు 

జంతువులకు వీలు కాదు. వ్యవసాయములకుC 

గాని గృవాని ర్మాణములకుం గాని యాభోూములు 

చ్ క ముల 

చెంునవు. 
Ne 7 

(Rivers 



'బడోయిన్ తెగవారు 

ఈపేరు తొలుత దడీణడజెకోబామం 

దుత్సన్స మె విదప ము అందక స్ ఎన్నమై పిదప నన్ని బేశము లందలి యిట్టి 

పర ఘూ మాలను వ్యావీంచెను. 

బెడోయిస్ తెగవారు --- వీ రాదినర 
బ్బులు, అ శేబియామధ్యనున్న ఫొండలప) టే 

శ్రమము మొదలు సముద౦తీరము దనుక సీజన్ల 

"దేశపు యెడారిపా్రాంతములను, ఇంక నిట్టివియె 

యగు నెడారులంబోలు నిరరకభూము అందు వను, 

గుడారములలో వసించుచు మేశలను, గొ,శె 

లను, లొట్టిపిట్టలను, గుర్యములను మేవుకొను 

చుండువారు. " ఏంకి స్థిరనివాసమున కిండుండవు. 

వ్యవసాయము మొద లగు పనులం చేతనా ల్తరుం 

శూరులు, స్వతంతిపిియు లనియు, కలవాము 
నకు వెనుదీయకనియు పేకందినవారు. 

వరిని జంప. బియత్నించిన వైరియెనను పీరి 

గుడారమునకుంజేరి దాని తౌ) టింబట్టుకొనిన 

వానినిరకీంచుట పరమపవితిమగు విధిగా 

నుచునాచారము కలదు: తనపాాణమునై న 

నట్టి శరణుశొచ్చిన వారిని రమీంచుటయందుం 

గోల్శోవుటకు వెకుదీయరు. ఇర్వు శేకకాల 

మునం దొక చో నుపకణములందినుట యిర్వురి 

పాణ మైత్రిని విధించు ననుబంధమునకు6 గారణ 

మగును. అట్టివా రాజ న్నాంతము మితులై 

యుంకునిధి కలదందురు, విరియ దుం బడి కూ: 

తుండ0ను ఏవాహమునకు. నొంపోవ్రతరిం జెలి 

కత్తెలు సీకాగలభర్త గొప్పగుజ్జపు రౌ తనియు, 

తెనవై రుల. దువుమాడుశనాం డనియు, నెలర 

కాతిథ్యమిచ్చు దాతయని యు సీయనుంగు చెలి 

కొడు అబుజయ్యద్. అల్ల లాలీ యనియు, 

'పాచ్చగించుచు, ని నీ విశ గర్వముగ నజువ్రుమని 

వాటలంబెాకుదురు, గాన నివి వారి కర్హలతుణ 

ములని తెలిసెనిని, జెడోయిన్చదము అరబ్బీ 
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'బెకోయినులు గొప్ప గుజ్జవుస్వారులని చే 
రందినవారు, వీగిమకాములందు లొటివీట పాలు 

తాగుటకను కాఫీకపాయములోనను వాడు 

చందుకు. ఈ శులనాయు ధములు గధరించు వారు. 

ఇకా-లమున. దువపాకవలు రివాల్వరులు గూడ 

వీరియాయుధములె. నవి.మ హమ్మదీయులలో నిత 

రతెగలకన్న ఆతా మగ ేమ్లల మని గర్భముగ 

ననుచుందురు. జెవిలునందు వివరింపబడిన 

ఇస్కా మేలుమ హోత్తుండువీరిమరూ లవురుషుడంట. 

ఖెతెల్ హెవ్ యాత్రాస్రలము టు 
ఇది పాల స్టినాచేశమున ప వోథనను యెను 

క్రీస్తు జన్మస్థానముగ చేరందినతావు. జన్మ 

నుం చాపశావని ననేకశాఖల క్రీస్తు 

మతస్థులకు వేర్వేరు (లేస్తే త 

లాశేశావునం గలవు, జరూసలేమునగరమున 
చైదుమైళ్ళదూరము. ఇచ్చటి దేవస్థానము 

wey తినీ కట్టినదందురు. 

బె తెల్ హేమునం “దున్న వ.) స్తవచర్శి 

(పపంచక పురాతనపుచర్చిగ౭౬జెప్పంబడుచున్న ది. 

ఎ..).స్తవులకు ట్ యున్నది. ఇచటి 

శేడుమైళ్ళదూరమునం pa 'బెయిటన్ గామము 

(ఎన్ఫైలోయిఎల్బె తేల్న తొల్లింట న బహాము 
పవక డేరా వేసి బలియొసంగీనతా వందురు. 

ఇటనె యాకోబు బైబిలునందు సుప్కసిద్ధ 

స్వప్నము. గనెనంట. దానికే అబిహాము 

పివ క్త ఎల లృెలోయిఎల్బె తె లనిపేరిడేనంటం 

షన! హిబూ)భౌమయందు బెవగృహమని 

మ ముర 

బెనిడెక్టు లేక బెన్నెట్ (Benedect 

or Bennet)— లాటిన్ నామము. దీవించం 

బడిన యని యర్థము. పురుమనామము-( కె 9 స్ప 
వనాముములు చూడుడు.) 

బెనిఫిట్ గీఆప్ be (Benifit of 

clergy)- తొల్లింటికాలము శ పాదిరీల కెపీక్ష 



జనిఫిపీయల్ ఇంట రెస్టు 

దోపశరములగు నేరములకు శిత, లేకుండు నేర్చా 

టుంజెనంట, దానికీపే రుండెనంట. ఇప్పుడా 

సావకాశము తప్పింపంబడీనది. కాని వాడుక 

యందా పేరు సామెతగా నిలచియున్న ది. 

బెనిఫిషియల్ ఇంటరెస్టు (Beni- 

ficial interest )-వాణిజ్య సంబంధపరి భొ షో 

పదము. బశభూమిం గుదువయుంచి యస్సుం 

బుచ్చుకొనినతో(డనే యాకదునయా స్త్రి యప్పి 

చ్చినవానిదై యుండునని పద్దతి మేర కుం జెప్ప 

వలయును, అట్టయ్యును న స్వాధీనపుంగదువ 

యగుతరి నప్వుంబుచ్చుకొనినవారి వథమంటే 

యుండు గాన నేకేట దానినుండివచ్చు నాదా 

యము నప్పుబుచ్చుకొనినయాతండే యను 

భవించుచుండును. ఆయాదాయమునకు b6ni- 

ficial interest అనిపేరు. 

కెయికాల రస్సు--ఆనియాఖండమున 

సెబేరియా దేశమున నిర్కు-ట్సు- వురముకొడ 

నున్న పుణ్యతీర్థము. 

బెయిల్మంటు (Bailment)-—-చాణిజ్య 

సంబంధపరిభాపాపదము. తనసరకుల నొకరికి 

బదులిచ్చుట్క హోమోానిమి త్త మిచ్చుట, యద్దె 

కిచ్చుట, యితర తావులం జేర్పుట కప్పగించుట, 

మరమ్మతు, మార్చులనిమి త్త త మిచ్చుట మొద 

లగు పి ల్యెకపుపనికింగా నప్పగించుట యని 

యరము, ఇందప్పగించునాతండు Bailor అని 

యు నప్పగించుకొనునాతండు ౨41166 యనియు 

బేరుకలియుందురు. ఇట్లితరి తిరిగి యప్పగించు 
m౧ (A 

వరకు Bailee,Bailor నకు బూచీగానుండెడిని. 

బెర్బర స్టెట్పు (Barbary states)- 

ఇది భరత చేశము నందలి బర్బర (తొల్టింటి 

జేశము) దేశము కాదు, ఆఫీకాయందలి 

యీ+జిస్టు దేశము మొద. లట్లాంటిక్కమహాో 

సముద౦ముదనుకను మధ్యధరా సముద్రము 

2168 జ 
బెర్భర నైటు 

మొదలు వహ రాయెడారిదనుకను వ్యావించి 

యున్న చేశమునకు బెర్భర దేశమని తొల్లి చే 

రుండెను. అది యిక్కౌ-లమున మూడు స్రేట్సుగ 

చీలియున్నది. అవి టిపోలీ తూర్పునను, 

మధ్యభాగము నందు ట్యూనిస్, ఆల్పేరియా 

సేటులును, పశ్చిమమున మొరాకో బేశమును 

ముఖ్యములు. ఇంకను. గొన్ని చిల్లర స్టేటులు 

గలవు, కాని యవి పొముఖ్యమైనవి క 

'బెర్బరులను జాతిపిజల చే 

'బెర్బర చేశ మనంబరగెను, వీరు మహమ్మదీయ 
మతస్థలు. ఈచేథము నరబ్బులు ఎల్మో ఘు 

(అనయా పశ్చిమము) యనెదరు. 

నివసింపంబదంట 

ఆ ఫీకాఖండ ముయొక్క- యు త్తరభాగమాది 

కాలమునందు తూర్చుభాగమున తై బ్యా చేశ 

ముగను, పశ్చిమమున మారిటానియా "దేశ ము 

గన్ను నడుమ నాఫిశానూమిడియా జేశము 

గను వాాడయబడుచండెను. అందు ఫీనీసియ 

నులనాటి పురాతీనపుదగు 

"డెను, దానిని వారు క్ట ము. ౯౮6౦ సంవత 

ములనాదు నిగ్భించింని 'లేలుచున్న ది, దానిని 

రోమనులు కము. ర౬లో జయించి యా కే 

మించిరంట: వారినుండి గీీకులు కొంతకాలము 

వశపజచుకొనిరి. శీస్తు వెనుక నేడవశ తాబ్బమున 

నాఖరు భాగమున గికుల నోడించి త! 

లూక మం ఈ కప మార్చులుకల్లి పెవివ 

మూ(డుభాగములుగ నిలచి 

నివ 

రింపంబడీన 

యున్నది. 

మూ(డుదేశములు కలసిన జెర్భర దేశమున. 

బశ్చిమసముద “తీరము న బల్ అనుపేరుగల 

మిగుల పలవంతమగు :భూభాగ ముకటియు, 

అట్టాసుపర్వతపం క్షిగల మధ్య సమతలఖాగ 

నును (ఇది యు_త్తరమున నట్లాంటిక్కు-మహో 
సమ్ముదము మొదలు కేప్ భాన్ అ గమువరకుం 



వీ 

గలదు.) దశీణమున షహరాయెడారినై పున 

నేటవాలుగల యిసుకప చేశమును, మూండు 

భేదములుగం, గాననగును, ఇందు పెద్దనదులు 

లేనే లేవు, అట్టాసుపర్వతములందు సీటివ సతి 

చక్కగాంగలిగి ఫలవంతములగు లోవలు బెక్కు_ 

గలవు, కొండసెలయేీరులు. గొన్ని కలనుగాని 

యని 'వేసవియం డెండిపోవునవియె! పెద్దయెడారి 

వేండిగాడుపుల కాస్పదమైన తూర్ప్చుభాగములు 

'వేడిగానుండున వియె, సముద “తీరములు కొంత 

"వేడి తగ్గి యుండునవి, 

గోధుమలు, చార్తీ ధాన్యము, జొన్నలు, 

పొగాప, పి త్తి విశేషముగ6 బై రగుచున్న వి. 

ఖర్జూరంపుందోటలు, నాలీవ్ తొటలు నారింజ 

తోటలు విస్తాంయముగ ఫలించుచున్నవి. ఖర్జూ 

రంపుందోట లిసుక,పచేశములందు నిండియుంట 

నట్లాసు పర్వతపం క్రినుండి షహరాయెడారి 

వటజకుంగల సీమను బలె జెల్టరీదని (ఖర్జూరపు 

సీమ) వాడుచుందురు. 

గజ్జములు చాల పశ స్తమైన జాతివి, 

గాలాలు చాలనాణ్యమైన యున్నిని మ 

నిచ్చుజాతీవి* సింవహాములుు, సివంగులు మొదలగు 

మృగములును నడవులందుంగలవు, గనులందు 

రాగియినుము, సెంధవల వణము దొరకుచున్న ని. 

పగడములు, స్పంజీదిన సులు సముదములందు 

దొరకుచున్నవి. తివాసీల నేతపరిశ్శిమయు, 
లో 

తోళ్ళకు పిక స్రమగుపదునిడుచుంటయు చేతి 

పరిశమలుస చక్కగ వ్యాపించియున్న ని. 

"పెద్దయూళ్ళందు, పట్టణములందు, మూారులును 

(తొల్తింటి అరబ్బుల సంతతియే) 'బెర్బరలును, 

(వీరిని కబ్బాలీయనియు నందురు నాదిమ 

నివాసులగు ప౦జలును, 'బెడోయినరబ్బులును 

వారిమామూలు మేరకు తిరుగుచునే గుడారము 

లందు నివసించుచుందురు. యూదులధిక సంఖ్యా 
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కులు కలరు. వారు ధనికులెయున్న వర్తకులకు 

వ కవ్చీచ్చువారును ప్త్ప 

[6* వె, ౧౫ వ శతాభాంతకొలమున స్పానియా, 
6 

పోర్చుగీసు డేన్గములనుండీ వెడలంగొట్టంబడేన 

వారి సంతతివారు. అరబ్బీభామ చేశ భామయె 

యున్నది. బారు లించుక భేదముగల 'బెర్చర 

భాషనుగూడ మాటాడుచుందురు. 
రు 

బెర్టిలకా సన Bertillon system} 

మేకా అగు ~ న్ ఆదాం కు జ ఇది నేరస్థులను వోల్చుట కైన శాస్త్రము, లేక 

పద్దతి, Bertillon Alphonse అను శ్రైంచి 
{ 

దెశ్చస్థుండు (కావె. ౧౮౫౩-౧౯౧౮) (ఖాన్సు 

"దేశపు కింవినాలో జీ (Criminology) లో 

పండితుడు. తండి" పేరు Louis Adolphe 

Bertillon. పారిన్ నగరమునజనించెను. తండి 

నెయున్నారుః 

కాలము ౧౮-౨౧-౧౮౮౩ అని చెప్పబడినది. 

'బాలుండగు నల్ఫాస్సీ పారిస్ నగరపు. బొలీసు 

కొల్వు నందు. జేరి సైరస్తులం బోల్చునుద్యో 

గులలో సెద్దయె యీవిధానముంగని పెళ్టైనంట, 

(శెంచిపిభుత్వము కం. వె. ౧౮౭౯ లో 

సిపద్ధతి నవలంబింప ను త్తరవు లొసంగను. 

క నె, ౧౯౧౪ ఫీబ్యవరి ౧౩ తేదీని ఆయన 

మృతీనందెను. 

ఈయన పద్దతియం దెముక లాధారమై 

యున్న శరీర ఫాగములందు కొలచుటయు (నీల 

యన నెముకలు యావనమువచ్చినపిదప నెదు 

గుటకాని శ్నీణించి తగ్గిపోవుట గానిజరుగ చేరదు) 
మొదలగు కొన్ని సాధనములు కలను. అని 

స తములందు వివరించుట మన'బేశపు వేలి 

ముద )వేయుటవలెనే వోల్క్ానిజాయితి నెజబులగు 

టకు ఏలగునని చెప్పబడినది, 

బిటీవనుసీమయందు వేలిముద్భలు'వేయిం 

చుట నారంభించి బెర్టిలక్ సిస్టము కొలతలు 

వాయుచుండుట మానివేయ (బడినది. 



బెర్నీ న్-ఓబర్లాండు-- 
డొ 

డేశము చూడుడు.) 

గో జెర్భుడాద్వుపములు 

15165) ---అట్లాంటిక్కు- మహాసముదమందలి 
ఇల 

ద్వీపములు 9౬౦* ఇందు ౨౦ నివాసయోగ్య 

ములుగ నున్నవి. అన్ని యుంగల్పి ౧౯ చతుర 

ఫుమైళ "వైశాల్యము. ఏటియందు ప్రశ సమెన 
ఎ రా _-౨6...- 

హోర్చరు (శేవుస్థలము) కలదు, ఇది Naval 

Station అయియున్న ది. (పళ స్టమై న బాటలు 

వేయంబడినవి. Mr, Spaniard Juan Ber- 

mudez అనువానివలన. బదునాజవశ తాబ్బ 

పాారంభమున కనుంనొనంబడీ పేరందినపి, 

బెర్జిలియస్ (Berzelius) — Jons 

Jakob Berzelius స్వీడన్ దేశపు బారన్ 

రసాయనశాస్త్ర పండితు. డై యుండెను. క్షి, వ్. 

౧౭౭౯ ఆగస్టు ౨౯ తేదీని జనించినవాండు. 

జన్నస్థ అము Vafriersund అను పేరుగల 

ఇది Linkoping పురముకడ 

నున్నది. క*.వె. ౧౮౦౭ లో స్టాక్తామ్ యూని 

వర్సిటీ (పొఫెససపదవినంది, పదిసంవత్పరములు 

గొప్ప కృషి పరిశీలనలు సల్సి, రెండు వేలకు పెంగా 

రసాయ నపదాకములు Atomic and mole- 

cular weights కనుగొని వాను, కసూ 

యన భూతప దార్థముల (Chemical ele- 

Mment5)కు గుర్తుల (Symbols) నేర్పణిచిన 

ఇంక నీమహానీయుయడే Selenium 

అనుప దారమును, Selenic acid అను og 

మును, Cerium అనుడానిని Thorium అను 

దానిని గనుంగొనిన వాడు. 

(స్విజ ర్లాండు 

( Bermudas 

"ర 

నొందు, 

ఈకండు క్ర. చె. 

మృతిషొండెన( లు 

బెల్లాడ్ గానము (Ballade) — ఇది 

యాదిని (పొన్సు జేశము నందుమా,త ముండే 

౧౮౪౮ ఆగస్టు 7 

0 జలా లా -దేభము 

నందులు. ఇందు నాల్గు 3020225 ఉండెడిని, 

ముదటిమూ(టియందు ఏండులేక యెన్నిదిపంక్కు 

లుండును. అనగా నొకొ,y-క stanza యం 

దనిభావము. పీటనన్ని ౦టి3 refrain (అంత్యన్ 

మము) సాముదాయిశమే. ఇందు 512022 

యన ఇ్ఞారతచేశపుం చాటలందలి చరణముం 
బోలినదని మెటుంగునది. 

బెలియారిక్కుద్విపములు (Bale- 
2210 Islands) — మధ్య ధరాసముదమునం 

దలి ద్వీపములు, స్పానియా దేశపు చాంత 

మునంగల నాలుపెదవి, వకుచిన్స్నవి దీంప 
గదే A స్ 

ములు. స్పానియా దేశము నకుం జెందినవి. సైన్య 

సానములుగ నున్నవి. ౧౯౩౫ చతురపుమెళ 
థి రాం 
వె గెాల్యముగ లవి, 

ఇందు మజ్'రియాద్వీపము పెద్దది. మినో 

రియ వెలిజ్యా వోన్మెన్టి రా, కెబీరా యనున 

విందలి యితరద్వీపములు, క్ర పచ ల 

రాతి పచేశములై నివాసార్శములు గావు, పాలా 
a యొ అల్లే 

పట్టణ మిందు (పథానపురము, ఇందు సెన్య 

ములంగల్పుకొని మూ(డులకుల యేంబది వేలకు. 

బైగా జనులుందురని తేలియుచున్న ది. 

బెలూచిన్రాన దేశము (బాలోక్ష 
దేశము ఆసియాఖండము న నం 

మునకు నరేవీయాసముద మునకు నడోమనున్న 

దేశము. (ఆస్టనుస్థానము, బాలోతు దేశము 

బటీషు చెలూ చిస్థానముచూడుండు). ౧౩౦౦౦౦ 

చతురపు మైళ్లు వైశాల్యముగలది. మనుష్యులు 

మైలున కెనమండు) వసించు 

చున్నారిని "లెక్కింపంబడినది, చేశము కొండలు, 

లోవలు ఎడారుల మయమైనది. ఇందు కొంత 

భాగ మిండియా దేశపు రతేణనిమి త్త మాక 

మించియున్నారు. దానికి బ్రిటీషు బెలూచిస్థాన 

మనిపేరు, దాని కినుపబాట కలుపబడి సైన్య 

ములకళాన్రలుగ నున్నది. 

వాల తేక్కు_వ. 



'బెల్టియమ్ చేశము 

బెలూచిస్థానముయొక్క- పశ్చిమ భాగము 

సన్నని యెజ్జయిసుకబయలుగ నున్నది. లది 

గాలికి కెరటములవలెంబైకిలేచి విరుగ (బడుచుం 

డుట చూడదగిన వింతగనుండును. ఈశాన్యది 
క్ప దేశములు పీఠభూములు. వాని నెక్కు_ మా 

ర్లమునకు బోలాన్నాసనిపేరు. అదిభరత_చేశము 
నుండి బెలుచిస్థానమున కేగుమార్షమై యున్నది, 

ప్రజలు జెలూచీ తెగవారును, బాహూయి 

తెగచారును నగు పఠాను మహమ్మదీయులు, 

అపాయకరులని చెప్పంబడినవారు. 

శకెలాత్సురము పృధానస్థానము, ప్రభువగు 

ఖానుగారిరాజధాని, ఇది సముదవు నీటిమట్ల 

ముపై ౫౦౦౦ యడుగులయెత్తున వీఠభూమి 

యం దున్న ది. 

బెలియమిు దేశవుంం--ఐరోపాఖండము 
లోని చేశము. వాల చిన్న రాజ్యము. _వెశొ 

ల్యము ౧౧౪౦౦ చతురపు మైళ్లు. సముద) 

తీరమున నిసుకకొండలునుు లోన సమతల పే 

శ్రమును గలవు. సముదితీర మించుమిం చంత 

యు పహాోాలండునందువలె గట్టుచే నాపంబడి నది, 

ఆగట్టునకు Digues- ne అనిపేరు. ఇట్టివి 

'జీశముపొడవునను సముద'తీరము న( గలవు. 

అం దా స్పెండుకడ నున్నది త" మిదిమైళ్ళ పాడ 

వున జక్క-గ నిర్భింపంబడినది. వేసవియం దివి 

జనులతో కదలిక గల్లియుండి శీతకాలమున 

సముద్ర శెరటములదయకు, సుడిగాలులయరధి 

కారమునకు వదలివేయంబడుచుండును, చేశము 

యొక్క_ యాభాగమునవప Dunes అనిపేరుం 

ఇసుక డ్యూన్సు, దాటి లోని (పశ్చిమ 

మున) కేగంగనే సమతలప) బేశముళలదు. -దేళ 

మున ముఖ్యములగు నదులు మేన్ నదియును, 

మెల్టునదియ్యునె యున్నవి. "దేశమున రాతుస 

బొగ్గు, ఇనుము సమృద్ధిగ దొరకట నినుపపనులు 

2171 బెల్లియమ్ "దేశము: 

విసారముగజరగుచుండును. అడవులున్న తావులు 

దిట్టముగం గలవు, వ్యవసాయము మంచిస్థితి 

యందున్నది. వ్యవసాయ ప్ర దేశమునకు స్వామిష్ 
కంటే) యనుపేరు వాడుచున్నారు. ఈ పొంత 

ముల వసించుపజలకు చై మింగ్చని పేరు, వారు 

జర్మను బేశస్లుల సంతతివారు. 

పొగాకు గోధుమలు, నారదినుసులు, (దాతలు 

నపరివితముగం_బెరు చేయ(బడుచున్న వి, బేళము 

చిన్నది; జన చౌహుళ్య టన. గలది. 

చతురపు మైలునకు ౫౮౯ మంది జనులు 

వసించుచున్నారని లెక్కింపంబడీనది గాన జెల్లీ 

యము దేశమున పట్టణములధికము గా నుండుట 

యబ్బురము గా నేరదు, బేశమునంగల [పజలలో 

్పెమింగ్పుతరువాతివారు Walloons అనంబడు 

వారు, వీరు ఫెంచిపం పిజల సంతతి. కాని యీ 

థా న్యములు ఫు 

'బేళవు స. ౨61246 జాతివారు. 

వారినుండియె దేశమునకు బేరు గ'లైనంట. 

ప్రాండప్సు చేశ మంతటను పొడవగు కాల్వలు 

దగ్గరదగ్గరగా గలవు. కాల్వలదరినే బాటలు 

'వేయంబడియున్నవి. ఈబాటల కొక ప్రక్కను 

బైసికిల్చు నడుచు బాటలు కలవు, వొలములందు 

బంగా శాదుంపలు, టర్ని ప్వుదుంపలువిస్తాం ముగ 

.బెరణుచున్నవి. గోగాి /సపుభూమి నగా 

నుంట నలుసు నది యం గలదు. 

Coxyde అనుగామము సముదిముదరి 

నిసుశపి దేశమున గలదు. అందు వసించు పజ 
లందణు చేపలంబట్టువా శే. వారు గుజ్జమువై 

నెక్కి. సముదిమునీటియందు సొచ్చి అనై 

చేపలంబట్టుచుందురు. గుజ్బములెనుండి దిగరు. 

తుం (తాగసడధికము, + ఎంతచిన్న గామమం 

దైనను పది నారాదుకాణములకు తక్కు_వయుం 

డవు. కొంచెము సొము పన్న చెల్లించి లైసెన్సు 
తీసికొని నవా తట... నారా దుకాణములు 

(Public houses) శెట్టవచ్చున(ట. ఇందుకు 
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సాయము బీరుసారాయము చాల చౌకగ 
లభిం చెడిని, ఆదివారములందు తాగగుడధికము. 

సోమవారములందు కూలినాలుల6 జేయువారు 

వనికిదొరకరు. పనిలోనికి రారు. 

బెల్లియము నందు పియాణములుచాలచౌక, 

“Mr. Thackeray” యను గ గ్రంథకర్త తేన 

“Vanity fair” అనుగ )౦థమున నొక ఆంగ్ల 

దేశ స్థుడొశవారముది నములు విశంతి రాన 

బెల్లీ యం దేశము న కరిగి యాడలందుపియాణ 

ముసలుస, నందొసంగుభోజనము మిగుల రుచ్వ 

మైనదగుట నాతండు దానిని వదల లేక ఆపడవ 

లంటే యెసవకు దిగువకు పయ నములొనర్పుచు 

నుండి వోయెననియు, చెల్వే చేతయబడినతోడ నే 

పడవలకడసబురున నీటంబడి మున్లిపో యెననియు 

వాోసియున్నా (డు. ఈ దేశమునందు గూడ 

హాలంకునందు వె చే నెల్వేలు మమష్యుల 

[(పయాణములకును, కాలువ పడనలు సర కుఐకును 

నుప యోగించు చున్నారు. బెసికిల్బండ్ర యుప 

యోగ మో దెశమునం చేక్కువగా నున్నది. 

సముదతీరమున స్నానములొనర్చు నేర్చాట్లు 

కలవు. ఒకొ-క్క-నా అనుకూల లు కల్లు 

కతన రోజున శకేకువేంమంది స్నానముల నా 

స్తేండువద్ద చేతురంట, లీ నెన్చట్టలు, ఉన్ని బట్టలు, 

నూలుబట్టలు విస్తారము నేయంబకుసంస్థలుక లవ. 

చేశముంతటను పజల యాజకుల కినుపబాట 

లున్న వి. వరక పుసరకుల నిటునటు౭జేర్స కౌలు 

వలు పడవలు విస్తారము శలవు, 

జేశ్షమున లిమిఖుడ్ మోనార్కీప రిపాలన. 

భూ పాలునకు నివాసము రాజ ధానియగు బ సె 

ల్పునగరము. ఈ దేశ చరిత) నెజుంగని పెక్క-ం 

డుతేలం చునటుల నిడి యిటీవల నేక్పజుప 

బడి నతటస్థరాజ్యముమా కే Neutral King- 

dom) మని తలంప రాదు. ఇది చిన్న రాజ్య మై 

నను గొప్పచరితఫగల రాజ్యము: పిట్ట కొంచె 
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మనను కూత ఘననునునటు ల 

చేయు చేతిపనులును నధికములై య చ్చెరువుగొలి 

చెడిని. బెల్టియము దేశముంగూర్చి 'తెల్పుసంద 
ర్భమున ననేకకడ గండ నంది ధైర్యము, పట్టు 

౧౧ మూ లో 

దల వీడక నిలచి యెట్టకేలకు నసంబంభము 

లేని యన్యుల యచ్చెరువునకు. బొత్రమై తమ 

గే చాలకున్న ను a న నాక 

ప్ర క రాష్ట్రముగ నేర్పఆుపంబడి స్వబ్బా 

సాషతం త్థముల ననుభవించుచు కప్పపడుచు 

0; ర అక ద్యవ్యార్థన మొనర్చుచు తవులో ననోన్యాస 

హా నదుక్చరితలు తలంపక మత ద్వేవములను 

జాతి దేషములను అత్మనాశ నకరములుగ నెరింగి 

(పవర్తించుచున్న బెల్జియం దేశ పజల చరిత 

మిచట వివించుట మాగ9ంధమునకు సమం 

జ సము కాకవోదు, అట్టయ్యును ఆంధవిజానము 
0౧ 

కేవలచరితిగంంధము కాశపోవుటం జేసి వీలగు 

నంతే క్లుస్తముగ వివరించుట యర్హ ము. సంవ 
యాం 

త్పరములం చెల్పుచుంట చరిత్ళయందు కథకు 

వాదులవంటిచె పధానజ్ఞాన మిచ్చు నడైనను 
స] 9. ఇ యా 

నీచరితయందు ఛేదములుగల 

చెశములంద లి చరిత్ఫల సంవత్సిరములం 'దెల్పు 

సీ చేశస్థులు 

౧ 

చుంట చవువరులవ సుబోధక మగుచున్నను 

కలత గాబరా, చికాకులంగల్లేంచునని వెబచి 

సంవత్సేశములు చెలుపుట మాని చరిత్శకథన 

ముం దెల్పుటయె యీగంధమునకు సమంజస 
వుని తేలంపనై నది. 

ఆదికాలమున సిబెన్టియముచిన్న చిన్న సంస్థా 

నములుగ నుండి ద్యూకు-కౌంటు-బేరన్ -లార్డు- 

బిపపు-భఘూపతి మొదలగు బికుదనామములం 

ధరించిన చిన్నచిన్న భూపతుల పాలనలం దుం 

డుటతో చరిత (_పారంభమగుచున్నది. అంతకు 

పూర్వ చరితలు తెలియకన్న వి. సాదృశ్యము 

లుగ (బాబంటు- ఫ్టకులు-న్తాండర్చు కొం 

టులు-నామూరుకాంటులు-మెలినీన్ (పభువ్రులు- 
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లీజి-విమప్భూపతులు మొదలగువారు. తమ 
తము భూములం కాలించుకొనుచు, ,_ వొంతి గాని 

జు కార వ ర్రకసంబంధము గాని సంధిపషత 

ములమూలమున నెకపుళొనుచుండువారు. వీటి 

యందు ముఖ్యముగ, జెప్పందగినది పాండేర్సు 

న్ మొదలగు 

పట్టణములందు చేతిపనులు, వ రకము నధిక 

మగుట నొక్కొ_క్క- తెగ వృ త్తివ్యాపారముగల 
వారొక కూటముగ నేర్పడి మైశక్యతం గల్లి బల 

వంతు లై యుండిరి. పద్దతులే నారియందు 

స్వేచ్చా స్వాతంత్య్యిస్థానములును మూలములు 

నందు మంటు, బూ జెన్ యాపపె 

నె యుండెను + పిట్టకుగిల్లు(౭116)లనిపే పేరుం జెను, 

ఇట్టిస్థికియం దైకమత్యమునకు నభివృద్ధికి 

పటం. ss నన్ఫో న్యా సవా నమును సో 

వారును సీగిల్లులందు పొడసూవీ "పెరుగు 

చుండెను. వీటిని తగదని నివారించుచు సనా 

ర్ల్షమున నడుపునాయకులు లేకుండిరి. గిల్లులలో 

నన్య్టోన్యచేషము బలపడి యంతక కల హములు 

తలచూపెను._పాిరంభముగ ఘొంటువారు 

క్ వారిం బాడుచేయం౭ దల పెట్ట, యూ 

(చెసువారు విరోధ భావము ననుండిరి. ne 

స న. 
రాంగ్గసై న్యము నకు సాయపడిరని వదంతులు 

కల్లెను, 

ల 

పి దాడి వెడల, ఘుంటువా 

(బూ జెన్ లోని గిల్లులు ఘుంటులోని 

గిల్లులె( దలపడి కలహీంప సిద్దపడిరి. ఇట్టికల 

హములతో చేతిపనులు, వాణిజ్యము త్గిపోవు 

చుం ను, 

ఈ.కలహము లింతటితో నాగక (ప్రజలకు 

మ పభువుల పె మె నసూయతలు, నాయకులు తవు 

స్వప యోజనమున కై బోధించుట (పారంభమై 
తికుగబాటుబీవ మంకురించి వాణిజ్య ములు 

వ్యా పాఠములు చాకుచుండెను. ఈసరి యులందు 

(ప్రభువులలోప్యభువుల కంతఃశలపహాములు మెం 
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డయ్యను, దీని నంతయు (ఫ్రాన్సు బేళమందలి 

బక్షండీస్టేటపభుత్వము కనిెట్టుచుం దరుణము 
కొటుకు వేదియున్నట్లుం డెను, ఈస్థికిలో ప్రాండ 

ర్పుకౌంటుగా రొశ్క_కపమార్తెను క త్రము గల్లి 

యుండి చనిపోమెను. ఆ బాలికను డ్య్యూకు అప్ 

బక్షండి పరిణయమై స్తాండర్సునందు పి వేసింపం 
గలెను. ఆయనపేరు Philip the Hardy 

అని చెప్పబడినది. 

ఇటుల బర్షండీ డ్యూ కువశమై తక్కి-న జెల్లి 

యన్ నే సేట్సు ఒళటిత ర్వాతనొకటిగ బర్గండీడ్యూ 

కుల పాల్పడుచు నొక్క లీజిబివవు పభువు రాజ్య 

ముతప్ప త్రక్కి- నవన్ని యుంబీల్చి వేయంబడియెను. 
బర్గండీడ్యూ కలలో Charles the Bold 
అనువారి పాలనమున చామన యేకప్పు పుతిక 

యగు Mary of Burgundy రాకొమరిత 

Maximilian అనుసేరుగల Arch duke 

of Austria గారిని పరిణయమగుట సంభ 

పంచెను. దీనితో 'బెల్టయము రాజ్య మొక్క 

లీజి తప్పం దక్కి-నది ఆస్ట్రియా (House 

of Hapsburg) హోపఫ్పుబర్లు వరక నన 

మాయెను. 

ఆదంపతులకు Philip the handsome 

అనుపేరుగల సుతుడు గలెను. ఆ శరాకొము 

రుడు స్పానియా చేశవు “ెర్షినాండున్భ పతిసుత 

యగు Joanna the mad రాకొొమరితను 

బరిణయమై వఐదవభా రైసునృవునిం గనియెను, 

ఆతిండును సకాలమున స్పానియాటబేశమునశే 

గాక దానికిం జెందిన జర్టనీ 'బెల్టీయములకు6 

గూడ భూనాధుండగు చశవర్హిగ నగుట సంభ 

విం చెను, ఈ మహీపతిపాలనము నలుబచేం 

డ్లని చెప్పబడినది. ఈయనకుం బీదప నీయన 

నుతుండగు ఫీలీప ప్వచక్ళవంర్తి రి రాజ్యా ధిపత్యముూ 

వహించెను. 



'బెల్లియవ్ం చేశము 

ఫీలిప్పుచక గవ రీ రోమన్కా-తలిక్కు వ్ స్త 

వుండు, అధికారపియుండుగాన 

త్వ్యవిరాయ నకు సరిపడపం డెను, 

బెల్లియంవారలకు స్వతంతము, స్వెచ్చ, (ప్రధా 

నములు. ఇంతదనుశ నడచిన పాలనములం దివి 

యా టంకపరుపంబడ లేదు, వారుతమపదతులను 

తామే యించుమించు సిర్శించుకొనుచుండిరి. 

నేటికి ఫీలిప్టభూపతివల నం జిక్క- గలి7ను. 

ఇంతటితో నాగక ఫిలిప్తభూపతికి మతసహన 

మన్యులయందు లేదు, వొటస్టాంటు మతస్థులగు 

ఇెల్టియపవువజలలోంనొంచలీ నే స్వేచ్చను ప 

సంపావించూచున్నా రని యాూయ న a వారి 

యెడల ఎైవమ్య బుద్ధితో నుండెను. ల్రరుదెగల 

పజలను వారి ae De నెరుంగునెప 

ము “ [Inquisition Court” అను నొక 

పరిపాల నశాఖాధికారుల నేర్పెరచి పరిశీలించుచు 
స్వేచ్చా పీ్రఎయులగువారిని బాధింప 'మొద 

లిడెనుః 

<0 
పృజాస్వాలేం 

నెద ర్లాండ్చు 
య 

ళు 

బది పజలను గలవరపరిచి తిరుగుబాటును 

వ్యాపింపంజేసెను. దీనిని చరితకారులు స 

న్లాండ్సు తిరుగు బాటు” (Revolt of the 

Nether lands) అని వాడియున్నారు. (నెద 

ర్లాండ్సుఅనిన హోలండు బెల్ట్బయములని భావము) 

చకగవ _రియగు ఫిలిప్పుగారు ధనముంగల్లిన వా 

ప్రల నెక్క_వ ససెనికులం జేర్చి 'బెల్టియంపి “జల 

న నేశవిధముల నిర్భంధశరముగ నరికట్టుచుంచను. 

బెల్టియంప+జలు లొంగను లేదు; ఫిలిప్త్రభూపతి 

వదలను లేదు. ఇటు కొంతకాలము గడ వెను. 

ఈకాలమున వోలండు చేశసులును బెల్జియం 

చేకస నను గలసి ఫిలివ్వుపిభుత్వము చెద నెదుర్చు 

టకు నొక యేశ్చాటు పదిరెను, దీనియందు 

William the Silent అనువేరుగల Pri- 

nce of Orange సలహోశలదని యొక వాడుక 

గలను. దీనిని వినిన ఫీలిప్పుచకంవ రి మజీయు 

2174 

సుళె నిలువబడి లొంగ కరి. 
థి a 

బెల్లియమ్ దేశము 

బట్టుద ల కలవా(డ మయ్యెను, హోలండు పజ లేక 

వటి సందిగసితి 
లు pP® 

యందు 

కొొనవలసివచ్చెను. బెల్లియంపజలందు చేతగాని 

నాయకులుంట నుద్యమము భగ్న మైయుండెను. 

హోలండు స్వతంతే రాజ్య మాయెను. 

ఫిలిప్పు చకివర్హి హాలండును వదలు 

బెల్లియము లోని యొ త్తిడిపడ లేని (పజలు హో 

లండు చేశమునపను, కొంద రితరదేశములకును 

'వెడలిపోయిరి. బెల్టియము బలహీనమాయెనుః 

డానికించిదప ' స్పానియా టేశపు నద ర్లాండ్పు” 

అని పేరిడి ఫిలిప్పుచక సవ రి నిర్ణమ్యముగ పాలిం 

చుచుంజెను, ఎంతవరకు నిజ మోగాని యొక చరి 

(తకారుండు విదపకాలములందు “th6 Fle- 

mish and Brabantine Cities were 

mere dens of thieves and beggars’ 

అని వాీసియున్నా (డు. బహుశ్లక వ రికో 

పాగములం గోల్చోవుట, మైశ్వర్యమువెలలి 

(ప్రజలు బీదళై యుండుట సత్యమె యెయుండ 

వచ్చుము. 

ఇది యిటుండ చకవ రెకుమా రెయగు లజ 
య న! nn 2) 

జెలారాకమా రెను ఆస్ట్రియా ఆర్చియ్యా కగు 
య జాం (A) ఫి 

ఆల్బర్టున కిచ్చి పరిణయ మొనర్చుచోం గట్న 

ముగ సీబెట్టియము దేశము నొసంగౌను. ఫిలిప్పు 

చృశవ్తియును గాలధర్మమునొం దను. ఆస్ట్రియా 

రాజదంపతులు (బస్పెల్పునగరమున క్ రుగ, 

వారు చక్క_గ సన్మానములనంది Sees 

మ స సా. es se 
జ లు/ య 

డ్సని చేరుగలిగాను. కొందరు చరిత/కారులు 
లల అక ౨,0 జ మ ప. అస్ట్రియాభూపతులు. 

పాలనమున బెల్టియము ప్రజలు సౌఖ్యమున 

మనిరని వాస యున్నారు కాని ధనవంతులుగ 

మా తము కా లేదు. 
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ఆస్ట్రియా చ కవర్తులలో నొఠకండగు రెండన 

జోసెపు కాలము న బెల్లీయుముపజలను ఆస్ట్రి 

యాచేశాచారములకు లోంబటచి ఆస్ట్రియా 

విద్యల నొసంగి యుదరింతునని ఆస్ట్రిియాచక్ళ 

పభుకంము స ర్ అ వ్ర పసల [1 వారు లేన్ శ్చయులై బెల 

యమ్ దేశాణబారములం దించుశ మార్చు గల్లించు 

శాసనములంజేయ ముదలిడిరి. 

పరులు మానము వహించిరి. పూ ర్వాబా రపరు 

లం దఖాంతి గలిగెను. తిరుగు బాటు సారంభ 

మగున టుండెను. ఈసంనయసితియం దాసి? 
గా @ లు 

యా చకవ రి మరణింప, ప్రభుత్వ మోనూతన 

సంసా్కాారశతొననములను రద్దుపఆిచుకొనిశాంతిం 

గూర్చిరి. అసి ియనుపిభుత్వమును బలహీన 

మగు సూచనలు పొడక"ట్లను. ఈసందర్భ మున 

“5 =) ~ గ లోక పసిధ్దమగు (ఫం చిరివల్యూ వః నడచుచు 

చుటుపటవారిని భయ పెటు చుం డెను, 
6) ఈ 6౬ 

నవీనాచార 

(ఖించి రివల్యూపునునందు వధింపంబడిన 

చవర్తిని అస్టియా టేశవుచక)వ ర్తిగ నుండిన 

"రండవజోసెపు సోదరి. (ఫెంచి సేనలు ఒక 

నాయకుని కింద 'బెల్టయముజొచ్చి ఆస్ట్రియను 

లం దరిమివెచి దేశమును గల్ఫ్బుకొనిరి. అది 

వణ కే డచ్చివారు స్వతంత్రు _లైనప్పటిమండి 

సెల్టునది వారివశ మై 'బెల్టియనుల స్వాధీన 

మగుట అన్ట్రవర్చు ఫురమునందలి వర్తకము 

తగ్గిపోయి యుంణెనుః (ఫెంచివారు డచ్చివారిని 

బెదరించి నదిని, అందలి యోడలు స్వేచ్చగా 

నమువందగిన” ఫీరివరు?” గం బశటించిరి, ఇదికొంక 

వజుకు ఆంట(ర్రు వారి కనుకూలమైనను రాజ 

కసత తులపలికి (అంప భక్వమువా 

రంగీకరింప నందున బిటిషు, ఫెంచి ప్రభుత్వము 

లకు యుద్ధము సిద్ధమయ్యెను. ఇంచే నెళోలి 

యను సేనాని క్రీవె. ౧౮౧౪లో పతితుండగుట 

సంభవించెను. ఈ యుద్ధ కాల మంతయు ఇల్లి 

ర్ జెల్లియమ్ చేశము 

యము పె%ంచివారిపరిపాలనముననే యుఎడ 

నయ్యెను క్ 

నెపోలియనునేనానిని ఎలా ద్వీపము నవిర్భ 0 

ధించినతర్శినైరోపాపవర్పుసభ కూడ్ యాయన 

చేసిన యలకలోలముల నెటుల సరి పరిసితుల 
౧౧౧ ద థి 

జక్కాపరుపనగునో యో చించిరి. అందు బెల్టియం 

జేశము హాలండు దేశము రీజి పిన్ని పాలిటీలం 

గల్పి యొక రాజ్యముగ నొనర్చి 6 నెద రాందడు 
cn 

రాజ్యమని పేరిడిరి. ఆరింజి రాజవంశస్థు నొకని 

(William the Silent భూపతిసంతతి 

వానిని) భూపతిగంజేయ నిర్ణయించిరి. అట్టివాం 

డక్కాలమున William of Orange గ 

నుండెను ఆంగేోయు లాతని కొవురునకు 
యు 

Princess Charlotte వాకొమరితంబరిణయ 

ముచేయ చేర్చరిచిరి, (ఇది ఇంగ్లాండు నెదరాం 
లు ష్ 

డులకు స్నేవాసంబంధము సిరమగునని తలంప( 

బడినది.) (క్ర వె. ౧౮౧౦౪ మార్చి నెలలో నీ 

వివాహము |పకటింపంబడెను గాని జరుగ లేదు. 

ఆమె జర్మను రాకొొమరుని ఆయన యొక 

రమ్యను డ్యూకుకుమా ర్రెను బరిణయము లై రి. 

చపోలియ౯ా మహానీయుడు శ్రీః వె. ౧౮౧౫ 

లో ఎల్బాద్వీపమునుండీ తప్పంచుళొనిన పిదప 

జూకొ సలయందు వాటరూ యు జరిగాను. 
వి 

అందు డచ్చిపజలు బెల్లియను పజలు కూడా 

క ళా ర్ ఇ 6 చే డ్యూ కాప వెల్లీంగ్లని (ప్రభు ( ననాన్సి ని కింద 

పోరాడి జయించిరి. ఇంతటితో నె రోపాలో 

ఛాంతిగలు పరిసితులం గూర్చి తిరుగ పవర్పు 
౧ యి 

సభకూడి యాచించిరి. 

జెల్లియనులు తముక Fy 

నొనర్పంగోరిరి. ఇప్పు డేతీర్మానముకు కదురక 

యభి పాయ భేదము లుదయించి దాని నకు 
ఇది, 

వదలిరి. కలవాములతో పదునేను సంవత్స 

రములు గడచెను. ఈ సంవో భము నడంప( 
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దిరిగి యైరోపా పవర్పు లండను నగరమున 

సభకూడిరి. అందు 'ఇల్టియమును "వేటు చేయుట 

కును, Prince Leopold of Saxecoburg 

రాకొమరుని భూపతిం జేయటకును తీర్మానిం 

చికి, ఈరాకొవుకుండు వెనుక Charlotte 

'రాకొమరితంబరిణయ మైన Prince Leopold 

of Saxecoburg అను నాయనయె. ఆమె 

వీదపచనిపోయినను తమకొమారునితో నాయన 

యింగ్లాండునం చే వసించుచుండెను, బెల్టియను 

-జీశపాలకునిగ ఆయనకు ఒకటవలియోపాల్డు 

పేరయ్యెను. ఏలయన హరతు 

రును లియాపాల్లే, 

నెద ర్హాండ్చను నామము పోయి బెల్లియం 

అనుపేరుగల్లిన కొత్త చేశము తటస్థ దేశ ముగ 

నేర్పరుపంబడెను. అనంగా బెల్టియ మెవ్వరితో, 

గలహీంపరాదు. ఇతర జేశములు బెల్లియము 

లికి పో కుండ (ేటుపవర్పు ఆఫ్ యూంప్ 

హోమో యిచ్చినవి. ఇది బెల్లీయము నకు వ్వన 

గనె పరిణమించి సైనికవ్వయమును తగ్గించినది. 

ఒకటవ లియోపాల్లు మరణానంతర మిప్పటి 

భూపతియగు రెండవ లియోపాల్లు నృపలిమై 

యున్నా (డు. ఈయనకు కాంగోద్విపములు 

(కఫీకా) స్వంతవ్యయములకు గా నొసంగ 6 

బడినవి కాని,ఈయన వాటిని చేశమున కొసంగి 

కొంత ద్రవ్యము బెల్జియము పిభుత్వమియం 

గై కొనియెను, 

బెల్జియం పిభుత్వ మన్నిమతముల నంగీక 

రించి యొ'శేరీతిం గారవించును గాని మతేనిర్భం 

ధము లేదు. 

బెల్లియము దేశము నకు (బ్రస్పెల్పు నగరము 

రాజ ధాని చక్క-నిపట్టణము, ఇందు చూడ 

దగిన భవనము లనేశములు కలవు నున 

భవనము చాల గొప్పది, సుప్పసిద్ధమగు వాట 
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గ్లూయుద్దము జరిగిన తా విశటెకి తొవు 

దము నున్న ది. బో్సాల్బుక్నా వీరు Yo 

మ. మజ్యుసీనగరము లేన్ 1466 పను 

లకు పేరండినది. దీనికి దూర్సున సించుళ దూూం 

ముననే యున్న లోవెయిన్నుుమున గా స్ప 

రోమన్యా-తలిక్షు_ విశ (విద్యాలయము కలదు. 

ఆంటువస్సువురము ెల్చునదీతీరము. బాల 

పు రాతనస్థలము. ఇట తొల్లింట ెల్టునదీతీర 

మున నొకరాతుసుండు వసించువా. డట, నది 

గుండానడచు (పతియోడనుండియు తనయిప్టము 

మేరకు సుంకముం నగొనుచుండునా.డ (టట, ఈయ 

సివో నోడయజమాని చేతినినజకుచుండె నంట. 

డచ్చి చాషయందు Werpen అనంబడ వేయుట 

యనియర్థము గాన ఆతాన్సనకు hand werpen 

అనిపే పేంయ్యేనంట, రానురాను అది Antwerp 

గామా లెను, కొందరు సవనా” వకు లచరితరిన 

నమ్ముకున్న ను అంరక్క_సుం దునుమా* వా [| 

Brabo అనుపిషని సిగ హము నేటికిని అంటు 

వర్చుపురపుచెకులలో నొకదానియిందు పూర 

పుది కలదు. లోతు గ మున éవ haul Jour) 

గలవ రికి స్థలము, అంట్వయ్బు చేవాలయము చాల 

se టడము, 

మె కిన్ పురము: దినిని *మెలినీన్ * అనుచుం 

దురు. oe జేయంబకు రబ్బరుశైకులు సుప 

సిదములు. 
థి 
న్ వ 

స్థానము. న _ర్హకముతగ్గి పట్టణము బలహీనముగ 

నున్నటుల. గన్సించెడిని. ఒకతటే రాతి" 

చందు). డుదయించుకాలమున చర్చిటవరో 

గుండా యెజ్ఞసిమంటవ ల కాంతులు గన్పింప. 

నూరిలోనివా రది యగ్ని పమాదముగంద లంచి 

పంఫులతో సీరట కెగురంగొట్ల మొదలిడ్వంట, 

విదపనిజస్థిరిబయల్పడ (జూచిన ! నితరులుమెలిసీస్ 

ఇటం గల సెంటు రాంబొలుచర్ని 
ఉ 

బది ఆర్చి బిష ఫ్ 



"బెల (క లా ఆ బెల్లంపువొయ్యి క్ల లే నిదర్శనము 

పురవాసులను Moon quenchers అని హేళ 
నగా విలువమొదలిడిరంట, మెకి న్ పురమునుండి 

(బ స్పెల్సువజుకుం గల Mee యైరోపా 

ఖండమున. దొలుత వేయంబడినది. 

"ఘెంటుఫురము ఫురాతనసులము. చేడిపనుల 

వర్తకము అధికము. ఇట్ర చర్చియందలి గంటకు 

గా అనిపేరు. స్పానియాపాలనమున అన 

వసరముగ నాగంట వాయించిన మేంటుపుర 

వాసులు ఆయుధములంగొని ప ఏభత్యోద్యోగు 

లె రుద్ద రన్ లగుచుండిర (ట. వాటర్లూ 

యుద్ధానంతేర మి పురమభివృద్ధి నందినదందురు. 

ఇది విశ్వవిద్యాలయ మున్న తావు. పూదోట 

లధికముగా6 గలవు. 

(బూజెన్ తనవ_ర్రకముం గోల్పోయి ధన 

| పీన మైయుంట దీనిని Bruges-la-morte 

( Bruges the dead City) అనియెదరు, 

వెనుక గొప్పవర్హకస్థలమై యుండెను. సమ్ముద 
మునుండి యిీావురికింగల ఓీడలకాలువ మొండి 

పోయి యున్నది. 

లీజిప్రరము Maas లేక Meuse నదీతీరము, 

ఇట గొపుయినుపపనులు జరుగు యం తాలు 

కలవు, 

సుప్రసిద్ధమగు watering place కలదు. 

ఆ స్టేండ.వురము ఓడల రేవు; సము[దలీరము, 

సముదస్నా నములతావు- రేవుపట్టణము.డో వరు 

నుండి యిటకు ఓడల ప "పేర్చాటు 

కలదు. 

బెల్లంపుపొయ్యి ను 
(ఆం ధలోకోి క్ష .) 

బెల్లపు కొండసివు-- ఇది గుంటూరు 
మండలములోనిది. బెల్లముకొొండ న ము 

నిపరిసరముల నంజ అను పేరుగల 

యుండిన కాలము ననీ పాంతసీమకీశే పేరు వ్యాపించి 

యండనోపు. 
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2177 'జలముకొండ రామారాయకివి 
య 

బెల్ల ముకొండ రాషరారాయకవి --- 
పండితికవిసార(భాము6డని పేరండిన యీమహో 

విద్యళ్కెవి గుంటూర మండలమునందలి నర 

సారావుశేట తాలూకా లోని _పెడీపాడు (పమి 

డ్ వాడు) గామమున జన్నించినవాండుం క్రేం, వెం 

౧౮7౭౫ సంవత్సరమున జనించెను. ఈమవానీ 
యని యుడయము యువనామసంవత్పర మార్గ 

లీ బహుళ యమౌావాశ్య సోమవారము కటక 

లగ్నమునందని చెప్పంబడ్నది. తండి మోహన 

రాయండుగారుః తలి హనమాయమ్మ గారు. 

బు గ్వోది. అశ్వలా నసూతు%ండు. పీరికోటుం 

జము విదగతు్కు టుంబమనియు, ఏరి పూర్వు లంద 

రును మహావిద్వాం సులనియు. జేరంది నవారు. 

ఏరిది మంచిభూ స్తితికల్లి గా మములుగల మైశ్య 

ర్యవంలేమగు సత్కు టుంబమని ప'తీతి కలదు. 

నియోగి బాస్మాణులు, 

ప్రిక్రి సర్వసామాన్యమగు హూణభాపా 

పరిచయము గల్షియుండెను, అసమాన ధారణా 

శ్ర_క్రియుతులు. ఏకసంతేగాహి యని సేరందిన 

వారు. తేర్య-వాగ్యక ౭ ణమోామాంసాణళా(న్ర్రములం 

జడివిన విద్వాంసులు. శ్రరీరబలము గలవారు. 

మంచి శరీరవ్యాయామపరులు. 

నిన్నూ రుదంజెములు తీయుచుండువారని (పతీతి 
కలదు. 

విరు కావ్యములుగ ర చిం చినవియు, వ్యాఖ్యా 

నము,ఖండ నలు (వాసినవియు స్తోత్రములు మొద 

అనుదినము 

లగునవి ౧౪౮ కలవని చెప్పబడినది. వీరి గంధ 

ములు;.___ వ్యాకరణ శా స్ర్రము, అలంకార 

శాస్త్రము, ధర్శశాస్రుము, వేదాంతశ్యాస్త్రము 

లందు గలవు, వీ రేగంథము రచించుతతీ నెన 

నొక్క-యతురమునై నను గొట్టి వేయనిస సమరులు. 

పరి పదునేడవ వత్సరమున నే వల్లభ రాయ 

సృవమను స్తోత్రమును రచించి, అప్టాదశమంజ 

రులుకల చంపు కావ్యము సముదమధన మను 



"బలమువంజేచోట ఈగలుండవూ? 
య 

"పేరున రచించికంటం పీరి గంథ ముల దు రుక్ష్మీణీ 

పరిణయచంపు (సవ్యాఖ్య), గరుడ సందేశము ' 

(సవ్యాఖ్య); హయ గీవ శతేశము (సవ్యాఖ్య), 

కందర్పవిలా సము, కృష్ణ లీలాతరంగిణి, వేదాంత 

కొస్తుభము, గి తాభాప్యార్క్య-ప కాశథము ముద 

లగునవికొన్ని మాతముబయట(బకి నవి. స్ాంలే 

కౌముదికి శర్యదాతి యనుపేర ఏరు విపుల 

మైన వ్యాఖ్యర చించిరని విండుము. 

ఏరు పిమాది సంవత్సర (క్రీ*వెః ౧౯౧౪) 

-కా _ికశుద్ద నవమిని పర మెళ్వరునిసన్ని ది కరుగ 

భొతికనరీరమును వీ శిరి. 

బెల్లమువండేచేట ఈగలుండవూ? 
(కంధ్రళోకో క్రి) 

ఖెల్ ది కేట్ (Bell the C2b-అసం 
భవమగుపి వాన మిని భావము. దీనికొక పట్టు 

కధ గలదు. ఓఒకప్పు డెలుకలన్ని యు సభశూశి 

వీలివలని బాధ తమకు ముుదుగా తెలియు 

చుుదుసాధనమున కె యాలో చింపసాగవంట, 

అందొక యెలుక పిల్లి మెడ కొకగంట గట్టితిమేని 

దానిరాక మనకు చెలియుచుండును. మనము 

వారిపోన్రచు దాసికి వొరకటండ తప్పించుకొను 

చుండ. గల్గుదుమని సలహా నిచ్చెనంట, గాని 

విల్లిమెడలో గంటకట్టుట యసంభవమని "తేల 

నంట, ప్రసంగములందు జరుపుటకు వీలుకాని 

అసంభవమార్షమునకీ సామెత నుప యోగింతురు, 

శ్రీ వె. ౧ర౮-౨ సంవత్సరమున మూడవ 

'జేమ్చు స్కా-ట్లాండు "దేశమును పాలించుచుం 

"డను, ఆతనికి దుక్శం తులు చెక్క-ండు వద్ద జేరి 

పజల కొత్తడి గల్లించుచుండ, నాచేశవు సా 

మంతు లందరొకచోంహాడి పీతివాత మేమిటో 

యనియాలోశచింపసాగిర(ట. అందు _ోపృభువ్రు 

(Lord Grey) ఇది అసంభవమనియు, పిల్లికి 

గంట కట్టుటవంటి చే యనియు నుడివెనంటం 

2178 బేంకా ఫీంగండు 
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అందున కంగన్ యమైదవయధిపతి( Fifth Earl 

of Angus) కౌనాగంట విలికిం గట్లుపని 
య లు 

గై కొందునని ఛ పథముపల్కి_. సాగించుకొ నెన (టం 

అద నై క అధ జో అన్తే భూపతికడనున్న దుష్టులగు దుర్శంత్రుల 

నువిదీయించి శాంతి కల్పం చెనంట, ఆ'తావ్ర 

Lander Bridge గాం జెప్పంబడినది. 

ద్ద (Bay y— (అఖాతము చూడుడు.) 

కెంకాఫింగ్రండు (Bank of Eng- 
12nd)-ఇంగ్నండు ధనాగారము. ఇది భరత జే 

వపు సంస్థ కాకున్నను, నెక్కువ నమ్మశమున 

కాస్పదమాటయేగాక మన బేశమునం చెరో 

పాన్హికముతో కొద్దిగనో గొప్పగనో సంబం 

ధము గల్లీయుండక తప్పని క లట 

యాంగ్ల దేశపు నార్థికపరిస్థితులకు కేంది మని 

పంచుకొనుచున్న ధనా గారపుసంస్త్లగాన దీని 

వరిం దెలియుట యాంధుల కవసరము గాక 

పోదు. కి, వె. ౧౬౯౫ కాలమువరకు నాంగ 

చేశమునజవ పరాసు చేశముతో గాప్పవైరము 
లుంచెను, అనేకి కలవాము విరు దేశ ములవారికి 

నడుచుచుంను. అస్పుకు మూడ వవిలీయము 

భూ పాలునిపాలనము. వమటీయు నక్కా-లమున 

బొభుత+పరిసితులు దివ్వముచాలక్ నిరుకుగ 
౮ ఎ ఛి /7లి 

నుండుటయు, యుదమునకు వలయు ద+వ్యము 

జాలక శతృభయ మధికమైెయుంఓతో విషమ 

3 స్ఫురించుచుం డెను, 

పరాసువారితో యుద్ద మవసర మగుట 

భూ పాలు. జెటింగి Mr. William Paterson 

అను పజానాయకుండగు బుదిశాలితో యో 

చింప నారాజభ క్తిపరుండగు ధీశాలి యిటొక 

ధనాగారమును నిర్భింప( దల ెడ్తైను. ~ 

చేటరుసన్ స్కాటాండుబేశనసుండు, ఆయ 

నయే యీధనాగారస్థాపన మొనర్చినవాండు. 

ఇట్టయ్యు నక్కా-లమున జాకోబై ట్పుగనుండిన 
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స్మా-టాండు చేశస్థులును, కలహ మనిన యును, ఆర్థికపరిస్థితులును ననుకూలించుచు. 
ష్, 

నిరసించుటయే వృత్తి గాంగల “క్వేకరులును - నభివృద్ధి నందు చుండ మజీ నాల్గువత్సరములకు. 

సీసంస్థయందు గొంత విముఖత. జూపుచునే ౧౬౧౦ యవ  సువత్సేరమున ధనాగార 

యుండిరంట*,  యూదులును తమ నిలర్వధనము 

గలహములపాల్చేయ. బడుట నొల్లరైరంట. 

ఎట్టకేల కెట్లో ధనాగారనిర్మాణము పూర్తి 

యయ్యెను. యాద ముయొక్క. య త్యావశ్యకలతే 

నెజీింగినవాండగు భూపాలుండును, వారియందు 

వీతిగల వేటర్నక్గారును పట్టు విడ క గట్టి 

పియతళ్నములొనర్చి నిర్వహించిరి. Bank of 

Englandన కొక రాజశాసనపూర్వకమగు 

నధికారపత*ము (Charter) కీ వె ౧౬౯౮ 
జూలె ౩౭ “కదని వుస్పైను. ఇదియె దీనికీ 

హద 

ఈశార్లరువలన పండెెండులతుల పౌనుల 

దఏవ్యముం గూర్చ్పవలయుననియు, ధనమిచ్చు 

యు “౮౦792165 and Company 

of Baie of England’’ అనువేరున నొక 

సంఘముగ నేర్పడవలయు ననియు, ఆసంఘ 

మోాధనాగారముయొక్క-_ లెక్కలను సరిగానుంచి 

లాభ ద్రవ్యములను పంచుచు నవసరముల వెంబడి 

నోట్ల నిచ్చుచుండునటుల నెర్చడియెను. దీని 

పనులకు శీశుట 

నాల్లు వేలపొనులు యెల వెన్ను ముట్టుచుండు 

నట్టును, ధనా గారము కూర్చినద వ్య మంతయు 

Eight per cent వడికి (ప్రభుత్వమున కే బుణ 

మిచ్చుటకును విధింపంబ డెను, 

ఇందువలన యు మునకు వలయుద వ్య 

మేర్చడుటతో ధనాగారమున శేకేట వడ్డియు, 
ఎల వెన్పును గలసి యొకలతు పెనులవరకు 

నాదాయ  మేర్పడియెను,. ఇటుల 

ఫింగ్రండును "రెండేండ్ర పాంయము వచ్చువకకు 

౧౬౯౬ లో దీనిమూలధన మిరువది రెండు 

అతుల యొకవేయి పౌనుల కర చేయబడి 

పలి ఫలముగ  బాంకీవారి 

బేంకా 

మూలధన మేబదియెదులతుల కధికపజుపంబడి 

యెను. ఇటుల. బెకుగుచు జనోపయోగముగం 

దనరుచు క్ర. వె. ౧౮౧౬ జూకొ ౨౯ తేదీని 

నొకకోటి నలుబది యెదులతుల యేబదిమూడు 

వేలపొనులమూలధనము నేర్చజీచి మపాూన్న 
ప్ర దెచ్చి గొప్పబలవంతమగు ధనాగార 

పః చేసిరి, స తి అమెరికా సంయు _క్త్ రాష్ట్ర 

ముల కనా ననున కక్కాాలమునం బేడ కోట్ల 

ఇరువది యేడు లతల డోలరులాయె నని చెప్పం 

బడినది, 

ఆదిని పం డెండు లక్ష లపౌనులుగ (బిటిము 

పభుత్వమువా రీధనా గారమునుండి గహొని 
యుండినబుణము నానాటి కధికపజుపంబడుచు 

తీసికొనుచుంట క్ర. వె. ౧౮౧౬వ సంవత్స 
రమునాటికి ఒకకోటి నలుబదియారు లతల 

యెనుబడి వేలుగ నయ్యెను. కాని విదప ప్రభు 

త్వమువా రందు నాల్లవవంతు తిరుగ చబాంకికి 

చెల్లించి వెచిరి, ఇట్టయ్యును శ్రీం ౧౮౬౦ 

సంవత్సరమునకు ఒకకోటి పదిలకల పదిహేను 

వేల పౌనులు బాకీ నిలచియుంజెను, దానిపె 

నాడాదిగ 2} per cent వడ్డి చెల్లుచుండుట 

శేర్పాటులు జరిగి, తజచాత నశ్తే నడచుచు 

న్నది. ఇది ధనాగార మభినృద్ధిలోనిక వచ్చిన 

చరితము. 

చాంకాఫింగ్రండు రె వె. ౧౬౯౫లో నాది 

నిరువదిపౌనులనోట్లను Issue చేసీయుండను. 

౧౭౫ ౯ సంవత్సరమున పదిపౌనుల. 

నోట్లను ఇన్యూ చేసెను. వీదప ౧౭౯౩వ సంవ 

త్సరమున ఏదుపౌనులనోట్లను ఇస్యూ చేసెను. 

విదప పందొమ్మిదవ శ ఆ" బారంభ కాలమున. 

గాంతకాల మొకపొనునోటుల నిన్యూ చేసెను. 

విదప 
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వీదప నచిరకాలమున రెండుపౌనులనోట్లం 

గూడము దించి Circulation నందు చె౭గాని 

కీవె, ౧౮౪౪ సం!రమున వాటిని నిలకడ చేసి 

మానివై చెనని చెప్పబడినది. ఇప్పుడై ముపౌనుల 

నోబుక' కన్న తక్టువ విలువ గల్లినవియును, వెయ్యి 

పౌనులకన్న నెప్క_వవిలువ(గల్లి నవియు Issue 

చేయుట మానివై చిరని తెలియుచున్నది. ఆది 

కాలమున బభుత్యమువా రొసంగిన యధి కార 

పత్రమున “On demand” నోట్లు నిస్ఫూ 

చేయుటకని మాతముంట నిట్టిసావకాశము 

లెన్ని యైనగల్లియు న్న వంట, నోట్లు  బాంకియం'దే 

ముద్నింప(బకుచున్న వి, ఈనో టు యునై చుడ 

కింగ్గ మనంబడు నింగ్లాండు, సాట్లాంకు, వేల్పు, 

ఎర్యాండు చేశములందు Legal Cds ల 

యున్నవి. సమర్పింప. పకక 3 

బంగారునాణెము లిచ్చి వేయంబకునవి. 

ఈధవా గాామునకుం గడగ.న్లు కొన్ని కలి 
"గను, వాటినింతవజకు వివరించియుండ లేదు. 

'బాంకి ఏర్పగ్చబడిన _రెండవసంవత్సేరముననే 

కొొల(చికాలము జికు._లంబడి భగ్న మగునే మో 

యని భయముకలిగను, అసూయాపరులగు 

పోటీ బొంకివ ర్హకులు ద్నిం బాకుచెేయ సకుకట్టి 

యెదుర్కొ-నుటయు, రాజకీయకకులు బలమై 

చికాపలం గల్లించుచుంటయు దీనికి. గారణము 

లని చెప్పంబకినది. కాని యెల్లుట్లేో నిలచియుం 

క్రీ వె. ౧౮౨౫ సంవత్సరమున పెద్ద 

చిక్కు. గలిగి యింగ్లా డు, వేల్పు, స్కా-ట్లాండు 

చేశములందు ౭20 చాంకులు భగ్నమె పడిపో 

యను, బాం కాఫీంగ్లాండు వ సంఛయములోనికి 

బాంకిలో 

వచ్చెను, దాని నిల్యబం గారమంతయు చెదరి 

పోయియుంజెనట, దీవికి Foreign exchange 
తేడాలు కారణమిన్లి చెప్పంబడినది. ఆసంవత్పర 
పా9రంభ మున 1,40,00,000 పౌనులుగ నుండిన 

ధనము సంవత్స రాంతము కాకమును వే10,00,000 
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పౌనులుగ నుండెను. కాని గొప్ప యొడిదుడుకు 
సంభవించిన నిముపమున బాంకి భగ్నమగు 

ననుకొనుచుండ నదివజ కే 15516 చేమంబడి 

మరచిపోయిన యొకపౌను నోట్రపెళ్తులు కొన్ని 

యొక "తావ్రన నుంచబడియుంట గన్లొనంబడీ 

యప్పటిగండము గడ చిపోయి నిలువంబడియెను. 

బాంకీ ఆఫీంగ్నండు క్రీ వె, ౧౬౯౫ మొదలు 

౧౭౨౫ వరకు నచ్చటచ్చటనుంపంబడుట జరుగు 

చుంజెను, పిదప సగ బలపడి లండను 

నగరమునందలి Thread needle Street 
నందు మూడున్నర యకరముల పి దేశమున 

దన స్వంత భవననిర్నాణ మొనర్చుళొని య ౨దు. 

బివేశించెను. ఇది నగరమధ్యమునందుంట 

స _ర్లకులకు నితర పజలకు ననుకూలముగనున్న ది. 

a వె ౧౭౮౦ వ సంవత్పరవు నల్లరి, సంక్రైో 

క [క్రింది భాగమున నొకచారశాసు 

ఏర్పజుపంబడి సాయంతెి మేడుగంటలుమొద 

లుదయ మేడుగంటలవరకు సైన్యము దీని. గావలి 

గాచుచుండుట కేర్పర్చబడియున్న ది. విలువంపు 

కట్టడముల సరంబీయిండ్ల నిండ "వెండీ బంగారుల 

నాచెములే గాక పాళాలటుకూడ నిల్వయు౦చం 

బడి భద 9ముగానుండును. 

బాంకాఫీంగ్గండు కడుధనవంతమని, నమ్మక 

మనిసేరందిన ధనాగారమె యున్నది. ను. 

యందు పెక్క్-ం U డెక్సిక్యూటివుద్యో గస్తులు గాక 

ఇరువదినల్లురు డై రక్టోరులు పరిశీలించుచుండు 

నొకగవర్నరు, నొవడ్టీ గవర్నరు దీనిని నడువు 

చుందురు. సగటున ౧౦౫౦చేతులు చాంకియం 

దనుదినము పని జేయుచుంకునవి కలవని చెప్పం 
బడినది. 

ఇతరబాంకులు గూడ దమ Bullion 
reserve నీబాంకియందే యుంచుదురంట., అవి 
10000000 ల శకెప్పుడును తేగ్గియుండదని చెపు 

చున్నారు. సర్భ్జసా ధారణము గ Daily 



జేంకింగు 

average 1,40,00,000 వరకు గల్లీయుం సునని 

యందురు. ఒశప్పు శీబాంకి 27కి డివిజెండు 

పంచి యుండెను, ఇది క్రీ.వె. ౧౬౯౭ (పాంకము. 
౧౭౫౩-౬౩ ల పని చాంతక్కు_వగ 

మండినతరి శకి డివిజెకుపంచెనంట, సర్భసా థా 

రణముగ డివిజెండు 10 యుఎడువని చెప్పునువు, 

మ 

బేంకింగు (Banking )-వడ్తవ్యా పారము 

'అప్పిచ్చుట, బదులిచ్చుట్కబుఇమిచ్చుట, సెట్టు 

బక్షి పెట్టుట. (వాణిజ్య సంబ ఎధపరి భావూ పద ము) 

జేంకంగపవక్త వ్యా హారమని యర్థము, వర్త 

కవు నవసరమునిమి త్హము నమ్మకము పె యిర్వుర 

హోమో పె బదులిచ్చుట లేశ సరవల నొకగది 

యందు వెచి, దానికి తాళము వెచి హోమో 

యుంచుకళోని యర్ల్యనుగునామ్ము బదు లిచ్చుట 

ముదలగువద్దీ వ్యా పారము. సర్వ సాధారణముగ 

వర్తశ కార్యములకు [ద్రవ్యము బను లిచ్చుటేే 

జేంకింగు అనుచున్నారు. 

ఒక బాంకివలన వేరొక చాంకిసె నీయంబడిన 

హుండీకి Bank bill అనిపేరు. వెక్కులకు 

Bankers Cheques అనిపేరు. బాంకియందు 

సొమ్ము దాచుచో దానిని కొంత నియమితకాల 

మువజకు తీసికొననని యెర్చజీ చికొనినప్పుడు 

గాని, లేక తాను. తీసుకొనుటకుముం దింతేకాల 

మున బౌంకివారికి నోటీసునిత్తునని గాని ఏర్పా 

టుతో జరిగనవ్యా పారమునకు fixed Depo- 

51+ అనియును, అట్టి వ్యాపారము నే చేయు 

"చాంకికి Bank of Deposit అనియు. బేరులుం 

ఇట్టి చబాంకులు సర్వనాధారణవు 'చాంకిడివోజిట్టు 

నందుకన్న నెక్కువ వడ్డి నిచ్చాడిని. కొందరు 

భాగ స్వాములు కలసి కొంత ద 9వ్యముంగూర్చి 

నిర్మించినదానికి ౮౦11 Stock Bank అని 

చేరు. ఒక్క-_నియొక్క_ స్యంతే ద వ్యముతో ( గాని 

పదిమందికిమించని భాగస్వాముల దవ్యముతోం 

2181 జేంకింగు 

గాని స్థాపింపయబకిన బొంకి Private bank9న 

యెదరు. బాొంకిమూాలధనమునకు 620162] అని 

యు ) వాటాలద )వ్యము ములకు Bank stock అని 

యు సంజ్ఞలు, తవ సాఎంతనోట్రము తాను 13వష3. 

చేయుటకు పిభుక్వము వారి వలన నంగీకరింపం 

బడిన బాంకికి Bank ofissue అనిమెదరు. 

అ ట్రా బౌంకీవలన issue చేయంబడిన (on de- 

mand 1 promiss to pay the bearer ) 

నోట్లకు బోంకినోట్లని వాకుకగలదు. టపాలో 

దొంగిలింపంబడు చెక్కు_లనుండి రక్షణగా Bank 

Post bills అనునవి బాంకివాఎవలన 15516 

చేయబడును. ఇట్టివి Bank of England 

వారివి చూచినవిదప నేడు రోజులకు సొమ్ము 

చెల్పింపంబడు నంట ఇందు బాకీకి కొమోాషను గాని 

రూపాయలకు వడ్డిగాని యుండదంట. బాంకి 

వారు సొముబదులిచ్చి సతతి, వారికివ్వవలసి నవడ్డి 

శేటు కుక చాంకీవాటా దారుల సభయం 

దప్పటి యా దాయవ్యయముల ననుసరించి యీర్న 

అుపంబడుచు హెచ్చింపంబడుచుతగ్గింపంబడుచుం 

డును. దానికి Bank rate అనిపేరు. చాంకి 

యొక్క స్థితిగతులు, అభ్యుదయ జీ ణతలు నప్ప 
టప్పట వాటా స్వాములకుం - దెలుపంబడుచుండు 

నద్దానికి Bank return అనియదరు, 

బాంకికింజేరిన చెక్కుల నితర జాంకలనుండి 

వసూలుచేయు వ్యవహారము జరుగుస్థలమునకు 

Bankers clearing Houseఅని యందురు. 

ద్రవ్య నష్టములు కలిగి బీడవాడై దివాలాతీసిన 

వానిని Bank rupt అనియెదరు, 

ఈ సరిటర్న నతన చాంకివ్యా పార ne) 

మించుక వివరించుట సమంజసము. విజయనగక 

సామాజ్య మేలిన (శీిశృవ్వ చేవరాయ సార్య 

భౌముని సోదరుం డచ్చుత దేవ రాయ సార్వ 

భాముండు క్ర వెం ౧౫౩౯ సంవక్పరమున తన 

రాజ్యుమున ననంతనిధి యమపేున చౌంకి 
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సావించెనంట. ఇది యాంధిబేశమున మొదటి 

శాంకివ ర్పాటసి తెలియుచున్నది, 

ఇటలీ 'బేశపు వెనిన్ నగరమునన్వు స్పానియా 
జేశవు బార్మిలోనానగరమునను, పహోలండు బేశ్స 

ములోని ఆంధ్తర్షమ్ నగరమున ను చిరకాలము 

క్ర '0చట శద హా వరా యుంజేనని 

య గాని యంతకన్న నేమియు బెలీయ 

రాదు. ఆంగ్గసీమయందు ఒకటవచారిసు పరి 
య 

పొలనముననో, వీదపనో యొశవిధమగు 

చాంకివ్యాపార ముండెనందురు గాని శ్ర వె. 

౧౬౯౦ సంవత్సరమున మొట్టమొదటియేర్చా 

టుగ Bank of England వర్ప్చాటు చేయ. 

బడినది తోడనే యటియే ర్చాటు మజికొన్ని 
లు రు 

యేర్చడెనంటగాని ౧౬౯౭ సంవత్సరమున రద్ద 
పబుప6(జడియావీవేయంబడి నవి. (కోమ్మ కనముముగ 

నాటంకముతేగ్గి పదు నెన్మిదవళ తాబమున గొన్ని 
౧ ది 

Private Banks తలనూ పెనుగాని క్ర. వె 

౧౮౩౩ సంవత్పరమున London and West- 

minister Bank యేర్చడి వ్యా పారమారం 

ఛింపంగ నే యన్ని బాంకులును చక్క._నిపనిజేయC 

ముదలిడెనుకాని, యీ=ె “వేటు బాంకులన్ని యు 
a) 

Banks of Deposit అయియుంజనంట, 

వీదప కంచె, ౧౮౪౪ సంవత్సరమున Bank 

charters Act శాసింపం బడుటతో నోట 
య 

lssue ని యమితేమై యితర పద తులుంనూడ 

చక్క_ంబబుపంబడుట చాంకులవ్యా పారము సన 

నంద నారంభించెను. కాని యప్పటప్పట వ ర్ 

వ్యత్యయమూలమున నొక్క-క బాంకి దివాలా 

తీయుచుండుటయు 6 గూడంగల్లయుం డెనుం 

క్ర. వె. ౧౮౬౨వ సంవత్వరముస Limi- 

ted Liabilities Act శెసింపంజడినకిదప 

నింగ్లాండునందు చబ్యాంకివ్యా నార మభ్యుదయ 

సితినందెను.' అటి పదతుల-పెన భరత బేళము 
థి టు ధి "6౬ 
నంచు కొన్ని బాంకు లేర్చజుపబడి, వీద పవాటం 

ంగి 

2182 'బేశ్తేరయాలోజీ' 

'బెక్కింటింగల్పి యిప్పటి Imperial Bank 

of Indianmc చేయబడి వ్యా సారము సల్సు. 

చున్నది. ఇడియె గాక "పెక్కు-బాంకులును పని 

చేయుచున్నవి. 

ఇంగ్లాండు బాంపలలో Bank of Eng- 

land మ్యతమె నోట్లనిన్యూ చేయ స్వతంత్రము 

బడసినద 6ట, 

బేకింగ్ ఎ బిల్ (౨౭౬౦015082 bill) — 
(వాణిజ్య సంబంధ పరిభాషా పదము) ఎశయొజే 

మకా బిల్లు (వండ పైన్ (54264) మధ్య 

వరి యంగీకరించి సంతకముచేయుటను Back- 

ing a bill అనిమెనవరు. 

లక్షం నోటుగై20106 1006) - వాణిజ్య 

సంబంధ పరిభాషా పదము. సముద+ముననుండు 

స్రీమరులోనికి పడ వలలోనుండి గాని బండ్లనుండి, 

పంవీనసరకులను తీసుకొనుటకు. గాను 

ఖాయిదాకొట్టు న_గ్రకుండు ఎప జొ రు చేసి 

యిచ్చిన పత్శము. 

బేక్టేరియా (Bacteria) —( అంటువ్యా 

ధులు చూడుండు) 

బెక్టియాదెశవంు-- ( వాతాళ రాజ్యము 
చూడుండు) 

బెక్టైరియాల్ రోజీ Gre నై 

ఇది శీవల సు సన స విజానము. బే ,కేకియా 

నేతముల అసత క ప. భూత 

అద్దములతోంజూచినం గననగునదిగాన, భూత 

అద్దముల నెజుంగని యాదికాలమున దీనిం 

గూడ నెవ్వరెజుంగకుండిరి. 

మ్ 

పరిశీలనలనుండి యిక్కా-లమున కెజబుగం 

బడిన బేకేరియా విజానము మేరకిది 76210216 

substence అని తలంపంబకుచున్నది. దీని 

నొక సుప పృసిద్ధాంగ్ల _వెద్యవి ద్యావి శారదుండు i 
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హూ) 

“minute rod like spherical or fila- 
rientous aquatic plants’? అని వివరిం 

చియున్నా (డు. అతి వేగము న నభివృద్ది నందిపెరు 

గుట యు, విడిపోతగిన తునుకలతో కూర్చంబడి 

నదిగనున్న దగుటయు దీనికి వృతు శాస్త్ర వేత్తలు 

Schizophyta జాతిదసియెడరు. అనంగా విడి 

పోవుజాతిమొుక్క_ యని భావము. 

బేక్రేరయా 70d 1/50000 అంగుళము వెడ 

లుఫును (అనగా నరమై కను )---అంగుళము 

నందు 1/25000 భాగము పొడవు (అనంగా 
నొశమై కన్ఫునుగల్లి తేర చుగనుండు ననియు, నిం 

దనేక తునుక లాకటిషొాకటిగదించినటంటుకొని 

యుండు ననియు భూతద్దములతోం హా సత 

"కాన రాకుండుననియు. జెప్పంబడీనది. 

సూర్యకిరణములు voilet rays ను పిస 

రింపంజేసిన, “పిక్కు-డాతుల 'బేక్టేరియా చచ్చి 

వోవునని కని'పెట్టంబడినది. అందు ముఖ్యముగ 

Typhoid fever anthrax అనంగా sple- 

nic fever మొదలగు రోగముల. గల్లించు 

బేశ్తేరియా నాశన మగునని చెప్పబడినది. 

బ్వేకీరియాయందు శ్రీవురుషలతణ భేద 

ములు లేవు. కాని ఏటికి Stat0 spores అను 

నవి కలవసియు అవి కలయిక మూల మున నే 

పు ననియు పరిళీలక లనుచు 

న్నారు. ఏటిణే కొందరు Resisting spores 

అనియు నందురు. బే కేరియా Chemical 

వపేరందినది. త Hydro- 

Sulphur 

activity కి పే 

gen, Nitrogen, Oxygen, 

అనునైదు Elements కలసియున్న జంతు 

శరీరపదార్భము, లేక వృమశరీరప దార్థములతో 

సంబంధము. గట్లయుంట, పీవియుత్పత్తి విజ్నం 

భణములు కల్లునని శని పెట్టయబడినది. 

కొన్ని జాకుల జేకేియాలు నిరపాయకర 

2188 బేక్టేరియాలోజీ 

ములు. అందుకొన్న జీర్ణశక్తి క్రి షప సస 

నవియు గూడ గలవు, కొన్ని రోగములను 

వ్యావీంప జేయుచు పోణా పాయకరములు గూడ 

నె యుండెడిని. వాలు పెరుగు వెన్న, జున్ను 

మజ్జిగ పరిశోమలందునను, (Diary indus- 

try) Cheese making industry 

యందునను, బేకేరియా చేయుపనియే [పథాన 

కార్యమని కనిపెట్టంబశి నది. అంటువ్యాధులకు 

గారణము బే కేరియా యనియు, అవి మనుష్యు 

లకు. గాని జంతునులకుం గాని చెట్టకుంగాని 

వ్యావింపం జేయు ననియు కనిపెట్టంబడినది. నిజ 

మున Decompositions నందు అపాయకర 

మగు బీ కేరియా లేకండెనేని దుర్వాసనకన్న 

నధికమగు నపాయము లేదని చెప్పంబడినది. 

ఇంకను పొగాకు, తేయాక్కు పాలు పెరు 

గులు ఛీజులు మొదలగువాటియందలి పదు 

నులు పరిమళములు, రుచులు కల్తుటకుం గార 

ణము 'బేశ్రిరియాయ్ యనియు, ఉచిశోపచార 

ములు మార్పులకు. గారణములనియు, తోళ్లు 

పదునుచేయుట, నాన బెట్టుట Tanning చేయుట 

మొద లగుకార్యములందు, కురువులచీము నందు, 

పచ్చరంగు కల్లుటయందు, నీలిమందు చెట్లనుండి 

నీలిరంగు దొరకుటయందు బేకేరియా కార్యమే 

(పధానమగు పనియని కనిపెట్టంబడినది. 

సము దోదకములందలి 16698 నందు జేకే 
రియా జీవించదని కని పెట్టం పడినది. (సముద్ర) 

షం చూడుడు. “నీటివె భాగములందు, 

లోతు లేని నీటియందు జీవింపంగల బీ క్రేరియా 

చేపల కాహారమగును, 

కొన్ని జాతుల బేక్టేరియాలు రంగుల గల్లిం 

చును. రొళ్తైులపై వ్యావీఎచు micrococcus 

prodigiolus అను నెజ్బజాతియు, పురాతనపు 

సీటిభుంటలు చెకవ్రలందలియెం కా కులు కొమ్మ 
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ల్వపె న్యావీంచు bacterium rubesceus 

soll coloured జాతులనియ్మునదు 

లం దాకపచ్చరంగు నీలిరంగు 'బేనైరియాయుం 

డుననియు, కొన్ని జాతులు 0116, violet రం 

గులు గలవి యుండుననియ. ( 'జెప్పంబడినది. 

బేకేం యాకాడలకు, నిజమున  ఇాఖలుండ 

పత. క నిపించనివన్ని యు జిన్న చిన్న తునుకల 

కూడిశవలన చేర్చడిన false branches అని 

యుశను(గొనంబడి నది. ఇట్టి బే శ్రేరియా జీవజంతు 

వేమోయని భమపడుటకు(గారణములునుగలవు* 

రెంటియందు d6ad Or non living matter 

పథానదవ్యమై యున్నది. అందు El6- 

ments of ¢arbon, Hydrogen, Nitro- 

gen, Oxygen, కొంచెముగా. Sulphur 

Phosphates of lime alkalis ను గలవు* 

ఇవి యన్నియును గలసి Viscid labile ma- 

terial అగుచు, Protopjasam ఏర్పడును, 

ఇదియె వాటియందలి Cell-substance® నె 

చెమ్మసం బంధము కల్లుట (చేసి Active life 

కలిగాడిని. ఒకొ-క్కతేణి చాని కప్పటి పరిస్థితు 

లనుండి Suspended animation 

నిల్వ్యయుండు టయు. గూడ కలుగును, 

ఏర్చడి 

సము[దోద॥ ములందలి కొన్ని జాతుల బేక్రే 

రియా సెంటి గేడు ౦ డి గీల కావున నాడ వృద్ధి 

యగుననియు నవి సెంటోేడు 65 డి గీలకడ 

బాలజాతులు చచ్చిపోవుననియు. గొన్ని జాతులు 

వేడిసీళ్ళృయూాటలలోగూడ 72డి గీల వేడియందు 

(బతుకంగలవనియ్యు అవి 100 డి గీల వేడియందు 

(Boiling point) అన్ని Non spore pro- 

dueing జాతులు చచ్చు ననియు, ఇంకం గొన్ని 

గట్టిజాతులు ముసలివగుతత్రి మూడుగంటల 

కాలనుట్లుండీన (6 గాని చావవనియు( గని పెట్టం 

బడినది. 

9184 we 

ఒక్కొ_క్కతేణి జేక్టేరియో జెనీవా నగును, 
జెర్రీ యనిన ద్రవనువలె పలుచన గాక యు ఘున 
పదార్థమువశె కేవలము గట్టి యు. గాక లేహ్య 

పాకము బోలియుంను పదునని భావము, ఇ 

దించుశ జిగురు గలిగియుండున ట్రుండును. ఈ 

'జెల్రీరూపము బంతీవలను, నలవలెను శొఖల 

గలిగినటుల నగపడుచు లోన ననేశ జాతుల 

"బే స్టరయాలం గలిగియుంెడీని, జెల్టీరూపమున 

కీశా వ్రుజ్ఞలు Glocogenous అని 'సేరిడిరిం 

వృత శాస్త్ర వే తలు పొరపాటున 20021062 

అనెదరుగాని ఇది జంతుసంబంధము కానిదగుట 

నా'పేరుసరికాదు. జెలీయెదుగుచుండుతతీ “600- 

enogloea (common)” అనియు సిటి చేలు 

చున్నను నడుగునమునిగియుస్న ను షష 

గ “Mycoderma’’'యనియు( బేడ తయడినప్ 

Micrococci 8 Spirullum form 

జాతుల 'బేస్టైరియాలు తరుచుగ చకచక కదలు 

చున్న ట్రగపడుచుండుతరి, దట్టమె మేఘములో 

యనున ట్లుండుతరి Sen phase’’ 

అనియు, కదలిక లేశ పడియుండీన సచిన్నము*(=లం 

బోల సిలచియుండుతిరి “Resting phase’ 

అనియు పేర్త్షడియున్నా యు. విటిశోదలికకుం గాం 
లు 

ణము వాల దాాుముల6 జోలీన సన్నపు 

పోంటోస్టాసమ్ సమిీిపముననె గాని యంే 
ఉలి 

గాని యుండుననసియు, నదియె శదలికం గలించు 
౧ 

చుండుననియు( గని పెట్టం బడినది. దానికి 

“Cel]a’’ యని పేరు పది స స్వచ్చువైం(Trans- 

parent) కడుసన్న మై యుంటం గానంబడుట 

దు _స్తరమైయుండును. 

మజియు నీటిపవాహమున వేశ్వేరరూప 

ముల నందుచు జాతి మాజుచున్న ట్రగుపడు 

చుంటం బరిశీలనలందు (గ్రహించుట కనముగనే 

యుండును, 
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బేకేకియా జాతు లిన్ని యని నిర్ణయించుట 

కింకొను పరికరములు వాలవనియె చెప్పందగునుః 

ఎటీంగియు న్న ంత వణుకు బేర్హిడంబడినవి ముప్పది 

జాతు లనియు వేయివజకు నుపజాతులు 

నంత ర్టాతులుం గలవనియు. దలంపంబడుచున్న ని. 

వాటి నిట వివరించుటయు దుస్సాధ్యమే యైనను 

పీటియం దైదుతేగలు కలవని వివరించుట 

సమంజసము. 

౧ Free oxygen కావలసినవి, పడనివి 

చెండురకములు. కావలసినజా8క “Aerobic’’ 

అని చేరు. దీనినింకను “Ae6rObiontic buc- 

యనియు నందురు. దీనికి “Free 

oxygen’ అందురు, ఇది లేకున్న Conse—- 

quent chemical activities లేకపోవుటయ 

గాక బృతుకటయే కష్టమనియెదరు. 

“రెండవ జాతికి Anaerobic అని పేరు. 

ఇంకను దీనిని ANnaerObiontic bacteria 

యనియు నందురు. దీనికి Free 037801 విష 

తుల్యముగ జం పెడిసి, 

leria’’ 

2. Spores గల్లించు తెగయు, కల్లంపని 

తెగయు రెండురకములు. 

ద్రం ర్రలపప దూర ములుగ లి కము ఆనయు[గ 0 

పని తెగయు నిరుదెరగులు. 

అనంగా [2 ray 

కన్సించనివి 

J. Fluorescent. 

కిరణముల వెల్లున గన్పించునపి, 

రెండు తెగలు, 

%. మ& గాని Phosphorescence 

అనగా మెరుిసడుపురుగుల (బోలిన (పకౌశము 

గల అణుమాత్కపు శరీరములు గల్లించునవి, 

కొల్లింపనివి రెండుర కములు. 

ఈ యైదు తెగలందు చేరి డంబడిన వన్నియు. 

చజేరియుండును. అందు ముఖ్యములగువాటిని 

మాత్యము వివరిఎతుము. 
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మ లేరియాః (శీత చైత్య జరరపు Parasites 

న Protozoa పిటినిగూర్సి 

Animal nature కలవికాని యివి Vege 

table nature కలవి కావని ఇంకను నభి 

పోయపడుచున్నారు. 

అనిపేరు, 

నోటిపండ్రయం దపరిశుభ త గల్తుచుండు 

తతి జనించుచానికి “౨201111 leptothrix” 

అనిపేరు,ఇది యధిశమగు Chemical action 

కలది. పండ్లనొప్బి, పుపష్పిపన్ను, పండ్రూడుట, 

సల్పు గల్తీంచును. 

పుండ్లు గాయములు, శుభ పటయచుండక 

నక్యద్ధచెసిన జని-చుదానికి ,,Septicaemic 

bacteria’’ యని పేరు. ఇది య వారకర మైనది. 

ఇంకను ంund infiction జాతులు 

'బేచ్చేరయాలు నాల్లుకలవు. వాటికన్నిటికి సాము: 

దాయకముగ “gasgangrenesbacteria’’ 

అనియెదరు. Relapsing fevers అనగా 

(Famin fever) Trench fevers కట్లంచు 

దానికి motile జూతిదగు Spirillum bac- 

teria యనిచేరు. ఏటి బెస్టిలె నల్లులశె. వ్యావిం 

చుననియు, Pulex cheopis అనుపేరుగల 

plague bacilli యెలుకలదాగరా మను 

ష్యులకు వ్యావీంచుననియు జెప్పంబడినది. ఇం 

కను Pathogenous ba teria యను చేరు 

గలజాతి మేకలుముద లగు చెద్దజంతువులకెంటు 

కొని లోనికరిగి,వాటిపాలగుండా మన ష్యులకు 

వ్యాపించి malta fever అను జ్యరముంగల్లిం 

చునని General Bruce అన్ఫువెద్యో శిఖామణి 

కన్లొసినటుల. జెప్ప-బడినది. ఇది యాజంతు 

వులను బాధింపద 6ట, 

Iron bacteria యను పేరుగలది 50]₹- 

ble bi-carbonate of Iron శల యుద 

కములందునను, galvanized pepes పైనను 
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వ్యావీంచి Reddish brown రంగును (బద 

రించుచుండునని చెప్పంబడినది. దీనిని సర్వసా 

ధారణముగ 6౦ ప్పృపట్టునట్టు భావించు చుందురు 

nitrogen bacteria అను పేరుగలది వ్యవ 

సాయపుంబొలములందు వ్యావీంచి వాటికి బల 

శరమై యుండును. దీనియుపజాతి యగు Nit- 

roso bacteria య నంబడునది అ మ్మోని యా” 

ను (అనంగా మం 8.) నెటిటీసుగా పరిగ 

ణింపం జేయును, ఇం దింకను గొన్ని జాతులు 

పంటలంచాడుచేయునవియు( గలవందురు. 

కుషురోగమును గల్లించు బేసిలై క్ర. చె. 

1871లో నార్వే జేశమందలి బెర్టిన్ పట్టణమున 

కనుంగొ నెనుః 

(శ్రీ వె. Izv లో Tubercle బెసిలై కనుగొనం 

బడినదని చెప్పుదురు. 

Hausen అనుపండితు.డు 

Micrococcus లేక Micrococci యను 

పేరుగల బేక్షైయా యతివేగముగం వెచుగు 

టకం బేరందినది. Macroc౧ccusజాకితునుక 

లించుక చెద్దని. వ్నిలో నగుడ్డనుగబ్లి యుండును. 

Short 02661113 అనియు, Long 92661118 

అనియు పేరుగల రెండుజాతులు సర్వ సామా 

న్యముగను౨డునవి, (7016 farm (clostri- 

dium) జాతి మ ధైలను బోలి యుండునది. 

Peach coloured bacterium నుగొందరు 

Very large short bacillus అనియెదరు. 

పేటిగర్భమున ఏడు లేక యెన్నిది SUlphur 

granules ఉండును, 

Vibrio form 'బేక్రైరియాయందు Undu- 

late అనియు, More undujate అనియు 

రెండంతర్థాతులు గలవు, Sperillum జాతి 

బే కేరియాయందు Sperilum form 
అనియు, folded Sperilum అనియు, 

Very short Sperillum అనియు, Close 
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set sperillum అనియు నాలు గంత ర్ఫేద 

ములు గలవు, ఇపి కల రావ్యాధికి గారణములు, 

ఏటికి సాముదాయశళముగ Comma bacillus 

అని పేరిడియున్నారు. 

ఇవి గాశ arborescent form జూతీయు, 

Hay bacillus ( ఎండుగడ్డియం "బేర్చడు 

జాతి)యు, involution form జూతియు 

బేకెరియాలు గలవు. అందు ,,హె బేసిలస్సు*? 

నధికవేగమున నభివృద్ధి 

యగుటయు, ఇ న్వల్యూప. న్యారమ్ జాతి వింతగ 

బలిసియుండి యధిశమగు 6hemical action 

కల్లియుంటయు నింతగాల్బెడిని. హే బేసిలస్పు 

దినమునకు 1,000,000,000,000 వజకు వృద్ధి 
నందునని చెప్పబడినది. 

అన్ని జాతులకన్న 

ఇట్టి జే కైరియా నిజాన మంతయు భూత 

దముపె నాభారపడి గిహింపంబకట దీని 
బి లా 

పూర్వ చరిత ఎయు నించుక వినోదకంనుగ నే 

యుండును. క్ర వె. 17 వ శశాభాంతేమున 

Antony van leenwenhock అను హోలం 

శు టేశపువర్శకుయ తిన నోటిపండ్షు సలుపు 

చుంటం బరినీలించుకొ.. యట జెకమ్చు కలవని 

కన్లా నెను. క సె. 1730 లో జన్మార్కు- 

లస డగు ౧0. F. Muller అనుపండితుంయు 

ఆచేశపు తీయనీటి బీ కైరియాజాతులను నూ 

రింటిని గన్లొని పేర్షిడి బొమ్మలు సహో వాసి 

1786 లో ,,animalia, infusoria, flu- 

vialiliaet terrestria” యను (గంథమును 

బ్యకటిం చెను. ఇందు బె క్రెరియాకు ఒని బియో 37 

యను పేరు గన్నించుచున్న ది. 

తరువాత జర్మను దేశస్థం: డగు Ehrenberg 

అనునాతండు మంచి 1056096 తో పరిశీ 

లించి 1888లో Die infusiony thurchen 

als volkomme organismen అను గ ౦ంథ 



బెక్సెటు 

ము రచించచో నందు 1500 జంతువుల 
ఎ <0 0 బొమ్మలు పిశటించెను. ఇందు శాస్తా ౧ఛివృద్ధి 

గాన్పిం చెడీని. 

తరువాత Amici 

Lister 

& J. 

హః 

Jackson 

లించుమించు 

కన చిపరినీపీకండు Splenic fever అనంబడు 

జ్యరవీడితీమగు గాత్ర క్రమున 

'బెక్షేరియాయుండుట గని'ెళ్సైన వ్చ్ప నెల్లరు 

ను “గాప్పనొప ప్ప పరిశీలన లొనర్చి బేశైరయా 

anthrax 

Vegetable kingdone గాని Anes 

సంబంధము కాదని యంగీకరించిరి. 

దీనిని గొందరు ఒజరమ్బు థియరీ” యని 

వాడుచున్నా రు. ఏీటినిగనిెట్టిన మహనీయులు 

Pasteur,zమలేయుDr. Koch అనువెద్యు లు. 

(జరమ్బు చూడు(డుు, 

జక్ర ఠం (Back Freight)y— వాణి 

జ్య సంబంధ పరిభాఇపదము. ఏకారణము 

చేతనై నను (ఎగుమతి చేయ. బడిన) సరుకు దిగవ 

లసినతావునదింపంబడకుండ చెగుమతిచేయబడిన 

తావున కే తిరుగ పంపబడినపు డాతిరుగుమోత 

కగు ఛార్డీ (మూల్యము), ఇది సరుకుగలవా 

రిచ్చుకొనవలసి యుండెడిని. 

బక్సాండు (Back bond )— వాణిజ్య 

సంబంధ పరిభాపూపదము. తనఖాప త్రము. ఒక 

రియొద్ద గొంతినామ్ము బదులుపుచ్చుకొని, వారికి 

దనయా _స్తీని (కుదువ) హోమో యిచ్చుటవలన 

బుణమిచ్చినవారి కాయా స్రియందు టీ స్లేర్న 

డును. అబుణముతీ ర్మానమగుతరి ట్రన్లు పోయి 

సంపూర్ణ స్వాతీ నము తిరిగి కలును, 
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బేర్ వార్దేషకా (Backwardation రా 

వాణిజ్య సంబంధ పరిభాషాపదము. సరుకులను 

(బ్రల్వే కముగ సామి చి ్పకొనుటకంు account 

adjustment చౌెకగం ష్ 

బెటర్జు వాలు (Battered wallsy- 

(గోడలు చూడుడు.) 

బేడ్మి ంటకా ఆట (Badminton)— 

క్రీం, ౧౮౭౩లో నాంగ్లచేశ మునకు. చేబడిన 

యాట. లాంకెనిసువలెనే బేట్సు (Rockets) 

బంతులతోనిలువంబడి యాకుదొూరు.“Glం॥౭6- 

ster Shire” నందు డ్య్యూకావ్ Beanfort 

అనబడిన సామంత ప్రభువు, తొలుత నీయాట 

రం అడుగులపొడన్రు 2౦ 

అడుగుల వెడలు పు(గల పీజేశ మున (Court) 

నడువు నడ్డముగ నొకజాలు తెరంగట్టి యటునిటు 

రెండుకితులుగ నీయాట నాడ చుందురు, వల 

నై దడుగులయెత్తున రెండ కొయ్య లకుగట్టృదు రుం 

ఇది లాంశున్ని సువంటి యాట యె గాం జాని 

కన్న బలహీనమగు నాటగా కలంపంబడు 

చున్నది. దీని నిద్దరుగాని నల్వరుగాని యాడుట 

కలదు. నలుబది యడుగుల పొడవునా, నిరువది 

యడుగుల వెడల్పును గల్లినయం గ ణము(60111) 

న నల్ఫురునుు ఒక్కొకతరి నిదరే యాడుట 

కుం బదు నేడడుగుల వెడల్సుగల యంగణము 

నిర్వుర కాడుట్య కేర్పరుపంబడును. దీనినడుమ 

_నెదడుగుల యెత్తగు చిక్కఫు తెర (net) గట్టి, 

యిరు బెసలనుండి యాటకాండు) సలళముల. 

'జేతంబట్టి దీనిని బంతులతో లాం కెనిస్పువలెనే 

యాడుదురు. ఈయాటయందు చేతి ఫలకములను 

తనకండ్లకన్న నెత్తుగ సె కెత్తరాదనియు, ఇంతే 

లం దిప్బికొట్టుచు వాడుట క్రిందుగ నె జరుగు 

చుండవలెననియు నియమము కలదు. పదునేను. 

పాయింట్ల (points) గెలిచి యాటకాండు జయ: 

మందినట్లు తలంపంబడును, 

నాడీనవా( డంట, 



"జే ను ప 

బెతవూండి రృృష్టయ్యకవి--౪౦ ధళవు 
లలో నాధునికులందు. బరిగణింపంబడిన వా. డుం 

ఆజువేల సయోగిం శ్రీవత్ససగోత ము. 

ఈ కవి జానకీ రాఘవము, (ఈ పొబంధము 

కమ్మావారగు నడ పా నారప్పప్రభు నకుం ం) 

అలమేలమంగా వివాహము, 

రానుము రదించెను. 

ఖేదివెట్రీ (Bathymetry )— స్టిపె 

దెబ్బతగులుతరి గలుగుశబ్ద్ర ములంబట్టి 'యక్క-_డి 

నీటిలోతుల నెజుంగుకళ. ఇది సముదమున 

లోతు నకుంగుట కాయాస్థ లముల నుపయో 

గింతుగు. 

* ? జేదడోవేంటర్ (Bathometer)—నహో 

సముదములలోతునునొల చు టకు (తాకు ఫ్రీ 

గుండు మొ అక్కర లే వండ) నెన నమొకపరి 

పండిత నోఖి 

కరము. దీవిసి Spring balence అని యని 

యెవరు. ఓడనశుదచుచుుడంగా లోతు దెఖుంగం 

జేయు యం తేపరికరము. 

బేబి వహవుదీయు మతశాఖ--పార 
నీద చేనమున క్రి. వె. ౧౮౪౩ సం[ర పొంత 

మున బేబిలుదీ నను మహోమ్ము. దిమతమును 

రచించెనని త మహా పదర మతసంస్క-రణ 

ముగ సామన కొన్ని కే ) స్తవ ధర్మములను, 

కొన్ని భద ధర్మముల వ. జేక్సి యూామత 

మును గల్పించెనవియు నందురు. దీనిహార్సి 

సరిగా: చెలియ రాకున్న ది. 

బేవిలన్ పట్టణవుం--ఇచటి నగరము 
చుబ్దునుం కినకోట పదు నేను మైళ్ళకొ-క,- 

దళ? కొలత? గల్లి, ౨౨౫ చాశపుమైళ్ళ వై వగా 

ల్యము గల్లి అం ఇప్పుడు పాడుదిబ్బ 

యై యున్నది. ఈకోటయం దెన్నిది చౌకపు 

Towers ఉండినవ(ట. ఇవి మొకటి సెనొకటిగ 

నుండినవియె ౬౬౦ అకుగుల యెత్తు గల్లి కడ 
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Tower ఉండినద(ంట. చానివేకు Babel 

Tower అగుట సీపురికీ వేసుుగల్లెనంట. కోట్రగో 

డలు ౮౭ అశుగుల మందము గల్లి, ౨౭౦ అకు 

గుల యెత్తున నుుజెనంట. 

బేబిలన్ నగరపవుటుద్యానవనము- 
వీటికాంగ్ల మున “Hanging Gardens of 

Babilon” అనియెదరు. ఈపూందోంట బేబిలన్ 

భూపాలుండగు నెబూభా రా జారుయొక్క_ (వయ 

పత్నియగు మెడియా దేశపు రాజకుమారెవినో 

దముకొటజు కాయన చేయించెనని చెప్పంబడిన 

దంట. ఇప్పు డాయుద్యానవన మంతరించుట 

నాతావును మాకిము( జూపుచున్నారు. 

ఇది నాలు కరముల పరిమితి ప పడే మని 

యు ననేకఅంతస్తుబు (terraces) గా నొశటణి 

కన్న నొకటి యెమ్తుగా మళ్ళు చేయయబరో ననియు 

నన్నిటికన్న సె_్తిగుతావున నొక సరస్సు నిర్గిం 

పంబడి దానిలోనికి యూ పటీన్ నదీజలములు 

యంత్ఫములమూలమున నక్కి-ంచుచుండిరనియు 

నానీటిచే సుద్యానవన మన్నియంతస్తులం దడు 

పుచు. బూదోంటల 

ద నేకము వాహానాలు, 

గూడ నమర్పంబవననియు నచ్చటచ్చట భవన 
ములు, వినోదగ్భహములు నుంజేననియు చెప్పం 

ఎంచుచుండి రనియి, అం 

gyn _సంభములుం 

బడినది, గాని యిప్వుచేమి యు. గాన రావు: 

బెివిలోనియా రాజ్యవుం--భరత చేశ 
సంబంధమున6 గాకున్నను “చేవిలన్”” అను పేరు 

స్ఫురించినంత నే యది వెభవో పేతమైయుండిన 

మహానగరపుంబేరనియు, గొప్పబలవంతమై దన 

రినదియు నెబూఇాడ్నెజారు నృపతిప పరిపాలించిన 

రాజ్యమునకు రాజథధానియసనియు తెలియుంగాన 

దచానింగూర్చి తెల్రిసియుంటయు సమంజసమే 

యగును. 

ఈ రాజ్యభూమి శై గిస్ యూ పటీనునదుల 
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పాింత బేశము. ఈనదులు తాముజనించిన 

ఆర్టీనియాచేశపు పర్వతేములనుంచి జలపవా 

హముతోో? గొని తెచ్చిన ఒండు నిలయగుచు 

చెరిగినభూమి గాం జేప్పనొప్పను. ఈపెరుగుట 

౧౦౦సంవత్సేరములలో మూడుమైళ్ళు లంకగ 

సెకుగుచుండుట సాధారణ పరిస్థితియం దని 

యంచనా వేంయఘయంబడినది, ఒకకొలమున నీ బేళ 

మున పరిషియన్ గల్భుసముద తీరమున గొప్ప 
రేవ్రపట్టణముగ నుండిన “ఎకిడూ? యనుపుర 

మిప్వుడు పారశీక సంయున్తాగంగుడ సముద )ము 

నుండి ౧౫౦ మైళ్ళదూరము న నుత్తరముగా 

నున్నది, 

-ఈనదులందు వరదకాలమున వెలువ లపరి 

మితముగ వచ్చుచుంట శండునదుల కిముదెస 

లను నీటీకాల్యలు వెడలుపగునవి విస్తారముగం 

“దవ్వంబడియు, వరదలవలన విస్తారము నష్టము 

తవ్వ్పుచుంటయు ఫలవంతమగు బేశము జలసమృ 

వ పంట లదనముగ పండుచుంటయు వెడలు 

పగు నీటి కాల్యలగుండా పడవలు తిరుగుచు 

రాకపోకలకు, ఎగుముతిదిగుముతు లకు సదుపాయ 

మధికముగ నుంటయు నీ చేశమున కాధిక్యతం 

గూర్చ్పుచుం డెను, సెక్క్యం| కుభూపతులు కొత్త 

కాల్వలం ద్య్రవ్వుటంగూర్చియు, పాత కాల్వ 

లను తిరుగ లోతుచేయించి మరమ్మతు చేయిం 

చుటంగూర్చియు వేయించిన శాసనముల నేళము 

లున్నవి. 

ఇట్టె మహారాజ్యమునకు క్షి ము. 5.౨౦౦ 

నా జేవిపేరుంెనో తెలియరాకున్నది. కీ ము. 

౨౫౦౦ సంవత్సరముల నాడు బేబిలన్ పట్టణపి 

"దేశమునకు త్తరభాగ దేశము ఉరి లేక కియురిఅను 

చేరంబరగినటులనుుదవీణ భాగ దేశము ఎంగి లేక 

శకింగి యను పేరం బగు చుండినటులను తెలియు 

చున్నది. మత్రకొన్ని శ తాబ్బములకుం బి్దప 

నుళ్తరఖండము “అక్కా? డనియు (అంగడి 
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దవీణఖండము సుమే రనియు వేకంబరౌనని 

'తెలిసెడిని ఉ త్రరభాగనివాసులు ' సెమెటిక్ 

'తెగవారనియు, వారి యాదినివాస మరబ్బీ చేశ 
మనియుం దెలిసెడిని. ఇంక దతశీణభాగనినా 

సులు సెమిటిక్ తెగవం జెందిన సుమేరు లని 

'తెలిసెడీని, ఏరు క్యూనిఫారమ్ లిపిని వాడిన 

వారు. వీరు నాగరికులుగం జెప్పంబడిన వారు. 
వారి కర్య్యూనిఫారం లిపియు, బొమ్మలలివినుండి 

యు హీరో? పీలిపినుండియు నెక్కు_వయభివృద్ధి 

నందినదిగ తోపకపోదు. క్రీము. ర౨౦౦ నాటి 

విట్టివికొన్ని బిటిముమ్యూ జియము నం దుంప 

బడియుంట పోల్పనగుచున్న ది. 

చితములు చెక్కబడిన సాఖ్యకరములగు గృహా 

ములును, పురములంజుట్టిన రతుణ నుర్గములున్సు 

కాలువలును గానవచ్చినవి. నేటికింగూడ దొర 

కుచున్న వారి చి తేపుంబనులు దానినిదృఢ పజుచు 

చునే యున్నవి. పరిశీలకు లింకను [క్రీ ము. 

౬౦౦౦-౫౦౦౦ నడువుకొలమున నే నాగరిక 

_లైయుండ్ రనుటకు వెముదీయ నక్క-_ఆ యుండ 

దని యన్నా రు. 

ఏరిచరితంమును (వాసిన జర్మను దేశపు పీ 

తుండగు Aduard Meyar బాం కరు 

సుమేరుల శరీరాకారములను, ధరించుదుస్తులను 

విమర్శించుచు నవి సెమిటిక్టుల దేవతల యాకా 

నములతో పోల్కీ గ బ్లియున్నటుల వివరించెను. 

సుమేరులు సెమెటులను జయించి, వారితో 

గలసిపోయి యుండనోపు నని యాయన 

తేలంచుచున్నా (డు. 

ఆనాటి వారికీ 

ఇట్టిప్రజలు పురములను, వాట్ల ప్రాంతముల 

పల్పెగా )మములను నిర్మించుకొని నివసింప సాగిరి, 

ఫ్్త కప్పట్టున నొక Central Government 

ఏర్పాటు జరుగ లేను. ఒక పెన గా )నుమె రాజ 

ధానిగన్కు దానిచుట్టుపట్ల నుండు శివారుపల్లెలే 

రాజ్యముగను, వారి రాయకండే భూపతెగను 
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చేర్చాటులు జరిగి య నేక రాజ్యములు హం 

బడిన ట్లాయెను, వాటికొక్ సుపిసిద్ద పరి శీలకుం 

డగు పండితుండు “City 512168” అని పేరిడి 

యున్నా డు, 

ఇట్టి City states ని ర్మాణమున కస్పీరి 

యనులు మొదలిడిరి. ఆదిని అషూర్ సిటీ స్తేటు 

ఏర్పడియెను. వీదప నొష్కౌాక్క-టిగ “పెక్కు-లు 

బయలు టే లెను, ఉత్తరమున అసీరియా రాజ్యము, 

తూర్పున ఎలామ్ నందలి పర్వతేములు, 

దశీణమున సముద9పాంత భూప దేశమును 

అకాలమున కలాడు అనంబడు 'ఛాల్టీయాయును, 

పశ్చిమమున సిరియా దేశపు కుడారియు, అంబ్బీ 

చేశ పుచుడారులును నించుమించు హద్దులుగా. 

గల్గిన సారవంతెమగు ప్రదేశ మంతయు నిట్టి 

సిటీస్లేటులే తయారయ్యెనని చెప్పిన నతిశథయో కి 

కా నేరదు. 

ఇట్టి సిటిస్టేటున కధినాధు(డగు పతికి 

పకకి యను బికుదనామమును ఒకటి డు 

సిటీస్లేటుల కధినాధుండుగనో లేక ఎక్కువ 

నామముల (ప చేశము గలవాండుగనోయుండు 

సిటీ సేటు అధినాధునకు వరు అను బిరుద నామ 

మును ఉండెడిది. పరికీలనలమండి యికౌ్య-ల 

మునకు. చెలిసియున్న సిటీస్టేబు లింకను ఉత్తం 

మునందు ౧. బేబిలోనియా, ౨. కీప్, 3. ఓవిస్ , 

ర సిప్పారు, ౫. కుతాా ౬. అగాడి (దీనికి 
అక్కాడనియు. జేరు కలదు). దశీణభాగము 

నందు ౧. లగాషు, ౨ షురుప్పాక్ , ౩. ఉర్ 

(దీనికి ఉరి లేక కియూరి యనియు. బేరుకలదు, 

ఇది ఛార్గియనుల సిటీస్టేటుగా నుండెను, ౮, 

ఎరిన్, ఫోం ఎరిడు ౬ ఉమ్మా, ౭. అదాబ్ 

అనంబడునవియు _నైయున్నవి. |పజలు వేర్వేజు 

గనుంట వారి యిష్ట చేవతేలును వేర్వేటుగ 

నుండి పాతి సేటు నందు నొక్కొ_క్క_టిగం గాని, 

ఎక్కు. వజాతులు పజలుకలసియుండుస్టేటులందు 
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ఎక్కు-వసంఖ్య గాం గాని దేవస్థానములు పితి 

స్రేటునందు సరకుల వేర్వెరె యుండెను. 

ఏలయన ఆడిని పజలు సుమేరులు, సెమిటులు,, 

చై యుండినను ఇక్కాలమున శేదమనస్కు-లు 

గనె "వేరు వేరు మతాభిపాయముల నందిన 

వానముగనుమవూజియుండవ లను, ఈనందర్భి మన 

ల గామనందుప కేళి గానుండి నభూ నాథుంజొక డు 

గుడియా యనుజేరు గలిగినవాండు [క్రీ ము. 

౨౪౫౦ సం॥ల (పాంతమునాడే పెద్ద రాజ్య 

మును బాలించినవాండనియు, గొప్ప భవనము 

లను, చేవస్థా నములనునిర్ణింప జేసిన వాండనియు, 

కాలువలం ద౦వ్వించి యవనేక శొసనములు 

వేయించుటయే గాకత నశీలావిగ హముల ర టిని 

సావీించినవా? డనియు సేరందినవా(డు. ఆ 

పగ హము లిప్పుడు (ఫెంచిచేశమున లో వెయి 

వురమున నుంచంబడి యున్నవి. 

ఇంక సిటులనే మంచిపేరందిన నృ పాలు. 

డింకొనశంయ కలడు. ఆయన 

బూరుగ తకువాతివాంనో సరి శాల చెయ 

కున్నది. కొంద గాయన 5 

వాండనియు, మజిళొందరు కి, 

ాెాయనరస్రు( 

ము ౮ ర. నోటి 

నాటివాండనియు, నికి కొందరు వేరుగ ననియు 

ననుచున్నారు. 

ఈమ హాసీయు(కు అక్కౌ-డు భూపతి యగు 

ఒకటవ సార్గాన్ నృ పాలుండు. ఈయనకుంబపం 

చమునాల్లుమూలల కధిపతీ యని తు మో 

బీరుదముండే నందురు. ఉత్తరపు 'బేచిలోనియా 

యంతయు నించుమించుగా నేలినవాం డట. 
ఈయన పెక్కుశొసనములను వేయించెంగాన 

అందీయ నజీవిత చరిత) కొంత లభించుచున్న ది. 

నొప్పజయశీలుండు. ఈయనజన్మమేలనో యతి 
గోప్వ్య మంట. ఒశతట్టయం దుంచంబడి వీట 

వదలి వేయంబడి “అక్కి *)*యను పేరుగల సేద్య 

గానిఇే రమీతుడె సపెంపంబడిన వాడట. 
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ఈయనకు. బిదప నీయనసుతుండు నారా 

మిన్ రాజ్యము నపవచ్చెనంట. ఈతడు క్రీ.ము, 

_౨౬ 00 సంవత్పరములనాటివా. డని కొంద 

ర నెదరు. అక్కా_డు అధికారమువీదప ఉర్ నకు 

వచ్చెనంట. దాని నేలిన భూనాధునిపేరు దుంగి 

యని తెలిసెకిని, ఉర్ నుండి ఇసిన్ పట్టణమును, 

తిరుగ దానినుండి ఉర్వురమును రాజథానీ 

గారవాధికారముల నందెనంట, వీదప లారా 

తరు థి కార య నలా! ఇట్టిమార్చులు జరిగి 

జరీగి క్ర. ము, =5౩౦౦ నాడు బాబిలోనియా 

రా” వంశము సింపోసనమునకు వచ్చను. 

అదివజ కొొకపాటి సిటీ సేటు పరిపాలకులు గా 

నుండినది. ఎట్లో యింతటినుండి క్రీ. ము. 

౫౩౮ నజకు చరిత వరుసగ దొరకుచున్న ది, 

నదప పారళీకుల కీయధికారము వశ మయి 

పోయినది, 

క్రీ ము, ౨౩౦౦ సంవత్సరముల పాగింతకా 

లమునకు దొరకిన చరితము బిటుల వివరించిన 

వీదప పాలించిన రొజవంఫములకు మరలవలసి 

యుండును. ఉత్తర భాగపు ఛాబిలోనియూరాజ 

వంశ మించుమించు క్రీ. ము. _౨౩౦౦ (పాంతే 

మున (పారం భమగునట్టుత. చెడిని. ఈవంశము 

నం దాజవవాండగు నృపతి ఖమ్ము రాపీ లేక 

హమ్ము రాచి కీ* ము. ౨౧౦౦ నాటివాండుః 

అక్కా-లమున గొప్ప పరిపాలకుం డనియు, 

యుధ్ధ ఏరుండనియు బాబిలోనియా సిటిస్టట్సును 

స్వాథీనపఆచుకొని అస్సీరియాను లొంగదీసి 

ఎలామును వశవర్తులుగ నొనర్చేనని పేరొందిన 

నాయడు. చెవాలయనిర్మాత, కాల్వ లం దవ్విం 

చినవాండు, కూనిఫారం లివియందు ధర శాస్త్ర 

మును శాసనములుగ "పెక్కు తావులందు స్థంభ 

ములె చెక్కించి వారల ఇట్టిదొక 

శాసన సంభము గొంవోంబడి ఫ్రెంచి దేశమున 
చి 
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Louvre ప్రరమునం దుంచంబడినది, దానిన కలు 

లండను నగరమున టటిషుమర్యా బెయనునం 

దుంచంబడీ యున్నది. 

తర్వాతదియగు కామెటీరాజవంఛము ఎలామ్ 

సంబంధపుది క్రీము. ౧౭౫౦ మొదలు ౧౧౭౮ 

దనుక్ ౫౭౬ సంవత్సరములు చజావిలోనియాసీం 

పహోసనముంగై కొని పాలించెను. క్రీము. ౧౬౦౦ 

పాంతముల నీరాజ్యము పటిమం గోల్పోయి 

బలహీనమగట కారంభించెను, ఈరాజవంశముూ 

వారిలో నిర్వురు, గొప్ప పేరందిన నృవులు గాకు 

నృ నురెండవబురాబురీయామ్ క ము.౧ర౦౦) మి క ( 
ఆయనత ర్య్వాతినృ పాలు. డగు రెండవ కరయిం 

జాస్ (క్రీము, ౧౩౮౦) "పీరు బయ ల్బడీనవి 
గల అ 

గాన నిట వివరింపంబడినవి. ఈవంశపున్నపణుల 
కాలమున ౧౬౦౦ [పాంతకాలమున అస్సీరి యా 

దేశము జాజీపోయి స్వతంత్ర మగుటయె గాక, 

బాబిలోనియా అస్పీరియాకు స్వాధీనమై వథ 

వ రియెయుండు దున్షతికి పాలయ్యెన 6 

తరువాత సింహాసన మాకమించిన నృపాల 

వంశమునకు పాపీవంశ మనిపేరు. అది కేం ముం 

౧౧౮౪ మొదలు క్ర. ము: ౧౦౫.౨ వణకు 

పాలించినది. ఇందొళనృ పాలుండు న్నరు 

ఈతండు ఒకటవ నెడాభాడ్ని జారు. క్రీము. 

౧౧౪౦ పాాంతమువాండు. ఈయన బౌపవిలో 

నియా (పతిత) రాజ్యమును వునరుద్ధరించెను. 

ఎలామును తిరిగి జయించెను. మెసపు కేమియా 

భాగముల నాక్యమిం చెను, సిరియాను వశపణ 

చుహొనియెను. బాబిలోనియా రతుక చేవతయగు 

మార్హాకను లేక మరోడాను తిరుగ చాబిలోని 

యాలో ప్రతిష్టించెను గాని అస్పీరి బూభూపతి 

అషూరిమీషీయనునాంత డీతనీ సెన్యసహితముగ 

నెదిర్చి తన రాజ్యమునకు రాసీయకశ తిరిమివెచు 

టయగాక శతృవుండై సిలచియుం జెనుు, నెబూ 
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ఛాగ్నెజారునకు త ర్యాతిభూపతులు బలహీనులు. 

అసీరియా చేశమును క్ర, 

చుండీన ఒకటవ టిగ్గాత్సల్సెరు నృపతి తిరుగా 

'బేబిలన్ రాజ్యమును లొంగదీ పీ సామంత రాజ్య 

ముగ చేసికొనెను. 

తెరువాత "బాబిలోనియా రాజ్య పాల నము 

సల్పిన అయిదు, ఆశేజన్నిది తొమ్మిది రాజవం 

వము లీచేశ చరితతో సంబంధముగలవి. వీట్ల 

యందలి కొందలుభూపతులపేర్దు తెలిసెడిని, 
క్రి ము, ౧౦౦౦ మొదలు ౮౦౦ వణకు బాబి 

లోనియా రాజ్యపటిమ తగ్గచున్నదనియే చెప్ప 

వలయును. క్రీము. ౬౨౫౪లో నెబోపోలా స్పా 

రను నృపతి (నాబ్రియనుండు) బాబిలోనియాసిం 

హాసనము నధిష్ట్రించి, మేడీలను బలముంగూర్చు 

కొని, ఆస్పీరియనుల పై తిరుగంబడి బాబిలోనియా 

రాజ్యము నకొక యు త్రేజముం బెచ్చెను. ఆయన 

ము. ౧౧౦౦నా డేలు 

సుతుడు రెండవనెబూఛాడ్న జరుగారు [౧ 

యక్) బేబిలోనియా సామా్రజ్యమును (నెభ 

వోవేతిముగ నొనశ్చెను. కాని ఈతేండి)కొడుకు 

నాడు విద్యలు వ్యాపించ లేదంట. కుమారుని 

కాలము కీ. ము. ౬౦ర-౫౬_౨ అనయుడినని. 

ఈ రెండవ నెబూభఛాడ్నెజూనే క్రీము. ౮౬ 

లో ఎలా పర. అ ముట్టడించి, 

జహ్వ దేవాలయమును, 

చేసి యూదులను తన చేశమునకు బలాత్మ_కించి 

గాంపోయినవా(డని చెప్పబడినది. ఈతనికి. 

బిదప రాజ్యము టీణించుట |పారంభమై, కడ 

పటిభూపతి నెబోనిడస్ గారికాలము (కీ.ము, 

౫౫౫-౫౩౯) నందు ప్రజలచే స్వా గతమి 

యఃబడ్తి పారళీక నృపాలుండగు ెరెన్గారు 

రాజ్య మూర్ నర యూదులను వదలివేయ, 

వారు పత ళన ఇటుల నీరాజ్య మస 

మించుటతో నానాటికి పురములే మాటిపోయి 

క్రొ త్తపల్లెలు బయలు చేటినవి. 

పురమును దహింప. 

2192 చేరోమెటర్ 

జేబెల్ టవర్ (భాషలఎర్ప్సాటంఎ)-- 

య) స్తవులధర్మము మేరకు సృష్టికిం బిదన వో 

భాషను మనుష్యులు వాడుచుండిరంట. నోవా 

నాటి జలప%ళ యము నకుం బీదప నొకప్పుడు 

ఆయ నసంతతివా రందశేకమై చేవునిఆ స్టపవ్యతి 

శేకముగ నొక టవర్ (Tower) నిర్మాణము 

నకుంగడంగి కట్టిరంట, కినుక జెంది యొెపారళా వా 

వారందరు వేర్వేరు భాషలు మాట్లాకునట్లు జేసి 

యొకరిభావము లొకరికి దూరమొనర్చె నని 
బె బిలునందు జెనిసిన్ రా యందు. గలదు. 

ఇటులజగమున భాష లనేకము_లెనవి. అట కల 

కలము గల్లుట నాకట్టడమునకో బే బెల్ టవర్” 

అనుపే రయ్యె నంట. "బేబెల్ అనిన Confu- 

sion అనియు, 10186 అనియు నరము. అద్ 

పాడుపడుచయున్న దీనావ? సయ మున్నది. 

బెరర్ Burs స పా 

భాపూపదము. ఎవ్వరు లా... 

వాండసి అ సః య. 

చూపి ma వాసి న. త స ఢా హన 

Bearer Bond అసరు 

కురియవరు తాః జనము నా సః 
గరంగించి బలమగు విద్యుత్ను” వాహమున దూ 

నెరవి భేదించుటచే బయల్పడిన నాగువ్తులలో 

నొకటి. పరిశీలకుండు సర్. పాం చేపిప కీ 

తుడు. (హంఫీిడెవిపద కవీ లకు స్ “oe; 

ఇది వమొరధాతువు, 

ఇది అగ్ని సంపర్క మున న నాకపచ్చవ్న ముగ 

జ్వాలలతో మందును, 

యగునదిగా చెప్పబడినది, 

వే రోవెంటట్ (Berometer)—వాళా 

వరణము (atmosphere ) నందలి pressure 

ను కొలిచి ముందురాంగల వరము మొదలగు 

మాలవంసెతాల్త నెటుంగ 6 జేయుపరికరము. 

ఇది వాల నాసువ 



బీర 

బేర్ (Barry )—ఏరిషమునామము. సరిగా 
టో 

గురిచూచువాండని యర్థము. పురువనామము. 

(ఎే)_స్తవనామములు చూడుండు). 

బేలన్సు ఆఫ్ టెడ్డు (Balance of 
wG 

trade)— వాణిజ్య సంబంధ పరిభాపూపదము. 

కావలసినకొంతకాలములోనొక తావు లేక దేశం 

యొక్క. యు, ఎగుమతులయొక్క- యు, డిగుమతు 

లయొక్క._యు తేడా సట 

బేలన్సు ఆఫ్ పవర్ (Balance of 

power)— ఐరో పాఖండమునందలి రాజ్యము 

అలో కొంచెము "హాచ్చుతేగ్గు శ్రీ వె, ౧౪౮౫౦ 

మొదలందరిమనస్సులందును వ్యాపించి యను 

"మానింప( జేయుచున్న రాజకీయ సంబంధాలో 

చనము. ఇది“వ రాజ్యమును అన్య రాజ్యముల 

స్వేచ్చాస్యాతేంత్ర్యముల నడంచునటుల బలవం 

తముకానియ తగదు” అనియెయున్న డి. అనగా 

నన్ని రాజ్య ములు తమతమ స్వేచ్చా స్వాతం త్య 

ములతో నుండవలసినవే గాని యితరులవలన 

వాధింపంబడరాదని ఛానము. ఇది చిన్న రాజ్య 

ముల రతేణ్మకెన 'యేర్చాటని యందురు. 

రాజ్యముల మైకమత్యే సూచకముగా జెప్ప 

చుందురు. 

పజెలను* షీటు (Balance sheet y- 

వాణిజ్య సంబంధ పరిభాపాపదము. వర్తకము 

ఇయొక్క- కోొంతశాలమునందలి ెట్టుబడియు, 

జమలు, ఖర్చులు లాభములు, నష్టములు, 

నిల్వ సరకులు, నిల్వధ నములను వివరించు లెక్క 

'కాగితమని య 

బేలారూక్ష గోతంము -- (భరద్వాజ 
ఉపగణము చూడుడు. 

ణబేలాస్ట్రు (Ballast)- (వాణిజ్య సంబంధ 

పరిభాపూపదము. రాళ్ళు, మన్ను, ఇసుక 

మొదలగువాట్రను మోయు నినుపదారిబండ్రను 
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“Ballast Trains”అ నెదరు, ఒక మాూడయం 

చేసరకును లేక దనకవసరమగు బరువునకంగాను 
రాళ్ళు మొదలగువానిని వేసిఫొనవలసి వచ్చును, 

అటగుట కీచేకు వ రించును, 
యా 

Pn) 

కేబరారు-. ఇది హాలిబేదు (తొలింటి 
ఇవి, 

దొరసము దము) నందలి జేవాలయములపసనినన 
ముంబోలిన పనితనముగల చేవసానములుగలది, 

అ 

(ద్వారసము[దము చూ) బెంగుళూరు పూనా 
ఎలిను(ఇనుపదారి పెనున్న బనావరుసేవనునుండి 
హాలీ బేదుమోందుగా మంచిభాట నిణువడి 

యాజుమైళ ఛి దూరము న జేలూను (గామమున్న ది. 
తో లీంట హాయిసల (బశ్లాల) వంశనృ్ఫపతు 
లచే నిర్మింపంబడిన చెన్న కేశవ జేవసానము 

థి చూడ దగి నది. ఇది హోాయిసలభూాపతణి విషు 
చె వరనునిచే కీ వె, ౧-౨ శతాబమున నిరింపం ధి | దీ శ 

బడెననియు, నిర్మాత జక్క-నాబారియను విశ్య 
(బావ్మాణుండనియు. జెప్పంబడీనది, చాళుక్య 
పనితినమున న సమాన సౌందర్య వంతమని పెక్షం నే 
స పొగడియున్నారు, ఫెరుగ్బ నృండితుండు 

“The amount of labour which each 
face of the poarch desplays, is 
such as 1 believe, never was best- 
owed on any surface of equal extent 
in any building in the world ” 
అని వాశసియున్నా డు, 

బస్సాల్ ఆట (Baseball) —  g& 

అమెకికా చేశంపుజాతీయవుటాటగా నెంచంబడు 

చున్నది. ఇది రా“ండర్సుఅటను బోలిన యాట. 

వనూరకుగుల పొడవును మున్నూటయేంబది 
యడుగుల వెడల్పు గల్లిన యొకప చ్చి గరికమై దాన 
మున మధ్యగ తొంబదియడుగుల కోలచౌాకపు 
(Diamond shapes పల్లముం జేసి దాని. 

యడుగుమూలప హూమ్ (home) అనియు 

తక్కిన మూలల కొకటి శెండు మూడు బేను 



జేసిక_ల ర్పు 

(0256) లనియు బేడి యందు పద్దతుల మేర 

“ర ములు బంతులతో నాడుదురుః 

ఈబంతిని కొట్టి యాకుటవ పక్కకు తొమ్మం 

డుగుకుగ నిలచియుందుకు. ఈయాటనడుచుతరి 

దీనిధర్శములం బరిపాలించుచు విధించుచు 

నుండునధి కారి యొకండుండును, ఆతని 

pire’ అని పేరున వ్యవహరింతురు. 

ఇద్ శ్రీవ, ౧౮౪౦ లో చా్రరంభ మైనది. 

౧౮౪౩లో అమెరికా న్యూయార్కు- నందలి 

నిక్కర్ బోళర్ బేస్ బాల్ కబ్బువారిచే విధులు 

సంస్యారింపంబడీ యిట్టి పేరందినది. ఆ నేశటీము 

లిక్కా-లమున నాడుచున్న వి. 

క 

బెసిక్కలర్ప్సు (Basic colours) — 

(రంగులు చూడుడు.) 

బేసికా (Basin) —— Basin of the 

river. (నదులు చూడు(డు.) 

జేసిఅస్ సవిలిస్ (94661143 Subti- 
ట్ 

118)---ఇది జెశమ్బు మైకోబ్బు బేస్టిలె మొద 

లగు జాతులకు. జెందిన బేసిలై జాతులలో 

నాశటి. మిగుల న పాయకర మైనజాతిగి , జెప్ప 

బడినది. ఆంగ వెక్ళ శా స్త్రుమగు ఆలోపతీవి ధా 
య 

నమున “A little rod shaped organi- 

sm standing out from all other 

bacteria by its amazing powers of 

resistance to heat’ అని నిర్వచింపంబడీ 

యున్నది. ఇది Hay fever అనంబడు జ్వర 

ములకుం గారణమని కనిపెట్టంబడీనవె, 

పాలంగాచిన నంద లిమైకో బు అంతేమం 

దునని యంద శెణేంగినచే. కాచనిపాలయం 

దవి "పెరిగి వేడికాలమందు. గాని, ఉజుము, 

మెబుప్రులుగలకాలమునందు6గాని పులిసిపోవం 

జేసి చెడుపును. కాచినను అందుండు బేసిలన్ 

సబ్దీలస్ చవిపోవశ అశే యుండ6గలవని పరి 

శీల నలు బయల్బరిచినవి. 

2194 

మైళ్ళని 

బై కాల్ సరస్సు 

మైకోం ఏబ్బు (Microbes) అనుకూలపరి 

సితులం జలిత్వరితముగ నభివ ది నకి యధిశ 

సంభ్యాకము లగును. ఒకటియే యుండినను 

ఇరువదిసె కెండ కాలములో పెరిగి రెండుగ తెగి 

Er MTR, పదునారుగ నె యవియె 

_నెదుమినిట కాలములో ౬రం౦౦ గ నగునని 

ప రశీలకులు కనిపెట్టియున్నారు. కాని ప్రస్తు 

తపు బేసిలన్ సబ్రిలిస్ తడీగడ్డియందు (చెమ్మ 

గలగడ్డి) శా. H&y) యందు పెరిగి అతి 

వేడినిగల్లిం చెడిననియు, ఆవేడి తప్పించుకొొనిపోవ 

వీలుకానియదనున అగ్ని ంగల్లించి |పమాదకర 

మగుననియు ననుభవమునుండి శతేలుచున్న ది. 

కాననె వరిగడ్డి గోధుమగడ్డి “మొదలగువాటిని 

జక్క(గ నెండించిగాని కప్పలుగ నిడరు. పొడి 

యగువేడి పీటిని జంపంగల్లునంటం ఒకొక 

అక్క? మిగిలి జీవించియున్న న న 

టకు వలయు చెమ్మ యుండదు గాన సర్ 

గా నేరవంట. 

బెసిలై (3261111) --- (అంటువ్యాధులు 

మాకూ ముం) 

బెకాల్ సరన్వు 

సైబీరియో చే (వుద వీణ పాంత్రములనున్న తీయ 

నిటిజలనిలయము. దీనింజుట్టి బై కాల్చర్వతిప 

యుంట. జేసి యిష్ట పేకందినది. 

(Baikal lakey)— 

పొడవు వికాం 

మైళ్ళును, వెడలుప్రు ౧౬ మొదలు ౬౦ మైళ్ళ 

వణకు(గలి, వైశాల్యము ౧౩ 9౫౦ చతుాపు 
౧ a (a 

చెప్పబడినది. సముదంవుసీటిమట్ల 

సె ౧౫౬౦ అడుగులమెతున నున్న దంట. 
a. టు 

అచ్చటచ్చట ౫౦౦౨ అడుగులవజకు లోతుం 

డుజలనిలయనుని యనుచున్నారు. ఇం దనేశ 

నదులు సంగమించున(ట. ఆసియాఖండమున 

నిది పెద్ద తీయనీటిసర స్పనియు. బి పంచమున 

నిది యారవదనియుం చెప్పబడినది. 



బై (Buy) 

ఖై (02)---కొనుట లేక ఖరీదుచేయుట. 

(వాణిజ్య సంబంధపరిభా పొపదము.) 

అనగా కొనుటయని యరము. కొను 

వానికి “ Buyer’? అని పేరు కొనువ ర్తకు లెక్కు- 

వగానుండుటకు “Buyers over” అనియు, 

అమ్మునా రెక్కు_వయుండిన Sellers over 

అనియుం బేరులు. 

బైచరాజు వేంకటనాధకవి-- అంధి 
కవులలో మధ్యకవులందు. బరిగణింపం బడిన 

వాడు, మతొొయుండు. “పెదతండి? లింగరాజు, 

తండి) పేరు పర్వతే రాజు తాతవేరు బాపి 

రాజు, ye నొకరగు బై చరాజు 

గారు సుప ౧సిదు లగుట వేషం పడక 

-బైచ రాజువోరనియింటిశే శేరుకొలిగానంట. ఈతండు 

వె. ౧౫౦౦ [పాంతమువాండని సి.పి, బాన్ 
దోరగా రభీ పాయ పడిరి. రచించినది పంచతం 

త్రము, ఆం ధపద్య కావ్యము. దీనిని హరిహర 

నాభున కంకితేము చేసెను. 

ణబెజంటియుము పురము (Byzan- 
tium)— ఇది యిప్పటి కాన్హాంటినో ఫుల్ 

లేక తురుష్కుల _స్తంబూల్ నగరము. అది 

క్ర, ము. ౬౬౦లో Byzas అను నాయ 

కుని క్రింద మెగేరియానుండిచేరి నకొందరు డోరిక్ 

జాతిపిజలచే నిరింపంబడీ నివసింపంబడీనది* వా 

రిచటి ‘Golden horn’ అనంబడిన సము[దపు 

టుప్పుశుటిె నిర్మించిరని చెప్పబడినది. 

కొంతకాలమునకు డెరయన్ హిస్టాస్ఫన్ అను 

పారశీకంపుభూపతి ముట్టడించి దీనిని పాడుచేసె 

నంట, కాని యచిరకాలమున నే స్పార్టల నాయ 

కుడగు పౌసెనియస్ తిరుగ నిర్మాణముసల్సి 

వ ర్రకస్లలముగం జేసెనంట పారశీకుల దౌర్జన్య 

మునకు బిదప నూరువత్సేరములదనుక అ తెన్ను 

ఫురమువారితో కలహము, స్నేహము గూడ 

2195 బై జంకైను రాజ్యమూ 

గల్లియుండుచు క్షీరము. ౩౫౫లో స్వతంతితం 
బడ సెనంటం 

మేసిడోనియాభూపతి యగు ఫిలిప్పు పభోను 

అ తెన్సుపె దాడీ వెడలుతరి _జెజంటియమ్ 

అ తెన్పుపతీమునం జేరి నిలచి చిరకాలము వారి 

- అలగాండరుపరి పాల నమున కొంత 

స్వతంతింతంబడ ౩ సెనంట కాని తెన్ నందు కుది. 

రిన సెల్టిక్ గాలులకు క్రీము.౨ =2౭౮నుండి యప్ప 

నము"ెల్లింవ క వీదప డీ వెం 

మొదటిశ తాబ్బమున తేన సుతో చాటు బె జంటి 

యమును రోమను సామాిబ్యము నవ పో 

యెను. మహాోకాన్హాంమైను చక్ళవ రి బైజంటి 

యప ఎరు సట స య చ్చెరువంది 

దానిని తనరాజథానిగ నొనర్ఫ్చుకొనియె నని 

చెప్పబడినది. ఆచకోవంరి రియె అ త్తరి తనవేరున 

నీనగరము పరం గందలణోశాన్హ్రా౭టినోపి”ల వాల 

నామము పిసాదించెనంట. కాని se 

నాడు వారు “ స్తంబూి” లనునామ కిరణ మొన 

ర్చిరంట నేటికిని వార్ల వాడుచున్నను నితరు 

లగు నె రోపాదేశములవారు ఒక న్తవులు గాన 

కాన్టాంటినోపి లనియె వాడుచున్నారు. 

బైజంటైనురాజ్వ వుం--ఇది తొల్రింటి 
రోమన్ ఎంపెర్ లోని రాజ్య భాగము, క్ర. "వెం 

9౯౫లో రొ మను సామాజ్యము విభాగమై, 

అందిది తూర్పు నాజ్యముగ నేర్పడినది. బెజం 

టియమ్ నగరము (గా న్చాంటినోవిల్ లేక 

_స్తంబూల్ ) రాజ ధానియయ్యెను.దినియు చృదశ 

యందు డాన్యూబు టేశ్లములు, ఇటలీదతీణభా 

గము, 'బాల్కన్ ద్విపక ల్బ్పము, మధ్యధ రా సము 

ద పూర్వ భాగప as. ఈజిస్థ్క పశ్చిమ 

ఆసియాయందలి సీమలు నిందు. జేరియు-డిన నవీం 

కాన్ట్సాంచైనుచ కవర్తి బై జంటియమ్ వేరుమార్చి 

తన పేర ““కాన్సాంటినోపిల్ ౫ అని పేరిజెను. 

టర్కు-లు తిరుగంబడినకల హూముల-దు కాన్ద్రాం 



బై జవ గోత్రము 

టినోవీల్ వారి 

వారికి జేరివోయెను. 

హస్టగతమై, ఆసియామైనరు 

నికాకాఅను తావునకు 

రాజ థాని మార్చంబడెకు. క్ర చె. ౧౩౫౪ 

లో న గలహామున వారి 

వనమాయెను. వారు కొన న్పా౭టినోపిల్ శే పరు 

మార్చి స్ప _బూ లనునాను మిడిరి. 

రి ము. ౬౬౦ పొొంతమునబె దైడంటెయమ్, 
లో 

గళ హోరన్ అనంబ శుచి చున్న సము పు కాల్వ 

య నిర్షింవంబడీనదిగా ప మ. తలంచు 

చున్నారు. 

కొజవ గోత్రవంం (ఆగి ౩గాము 
pr 

జూం మం) 

బైజవాపన గోోతవుం-- (గవిఫ్టిం గణ 
ము చూడుండు.) 

మెదల గో ప్రవ నిధ్భన గణము చూ, .) 
భా a 

బైధా గోత్రము (జమివన్నిబిధా ఉప 
గణము -దూయుయడు. 

తో 

క్ స 
| 

స రల లంకా అలతి నాం. 
యజ క య 

పాలనమున చరితలం 'జ్రేసుక)స్తుమతక ర్హకుం 
బూర్యపవుకాలమునకుబి.సి.( Before Christ) 

అనియు, క్రంస్తు వెనుక (Anno Domini or 

afier Christy నమ A.D. యసియు గురు 

తులు చాడ (బవుచుంట యల శెజటీంగిన చే. AR 
రూ 

కాలచరిత) పాతనిబంధన యనియు A.D. 

కాలచఃత కొ” తవిబంధన యనియు బె బిలు 
ype యా 

రెంకుగంథములుగా నున్నది, నిబంధనపద 

మున కాంగ్గ మున [68t8[e6ntఅనుచున్నా రు. 

2196 బె బిలు చరిత) 

"కాని యాదిని ‘COoYenant? అని వాడుచుండి 

రంట. అ తరి వారియరము “* బేన్చనివాగాన?? 
రీ థి ఎ 

మని యయుుంచెనంట, పవమేనంరవాగానము $ Sa 
పూర నిబంధ నః బడినది. కొత 

లీ | జాలి 

(ఉత్తర ) నిబంుధనయందు నిల్పుకొనంబడినదని 

c జెప్ప 

ఒక స్తవ్రు ల లనెదరు. రింక* గొందరు [కొ త్రినిబం 

ధన "త్తనాగ్దాన మనుటయుం గలదు. 
య 

జై బిబుపదము (గీకుఖా పాపదమగు Biblia 

నుండి కిల్లినది. ఆ గ్రంథ మని దీనికి గీ*కు భావ 

యందర్భము. ఉదని Papyrus 

హీ! బూ భానయందు యూద చరి, (తకారులు (వాసి 

కొని సవి? తెగిగంథముగ నుంచుకొనిన చత 

గ్రంధము. పాపిన్ అనుమాటకు గీికుభావ 

త Biblos అనెదరు గాన (గ్కు లా గంత 

మున “*0101[14ఉిఅని వాము! 0 

నుండి యిలాలయమ లాగ గణ మును ae 

వాక భాజ£ిమ భాషలోని గా గై గ కొని 

పవితెషగ ంధ మని మును బిల్లి తయా సేశ్తాం 

యని వాడంగొడంగిి లట రోమునులనుంకి ౫ ఫొ 
షు 

దల 
(> eae 

వారి 

నిన యాం గాయులు వారి భావనసానువాద పదము 

లగు న్యా. Bible” 

రట. వన్ని వూస్పల నందినను దానికీ “సవిత 

గంంధగమనియే యగము pes షం 
p 

యూదులనా డాదిని ఒక్క 

చెక్కుడు వేర్వేరు కాలము? దు 5 ద 

భాగములు నాయ బటప జేర్చి 

దీఏక నము పు_స్రళము 

షు స సమం౦ంజ సముగనుం ౫డీ ని. కంక గ _సవులు 

బేవధర్న రహస్యములు, మానవధర్మ ఎహస్య 

ములు నిందు వివరింప౭బడీ నవని చెప్పుచున్నారు 

గాని యూమయలనాడు జీవిత మృతి గిహస్యము 

లిందున్న వని తలంచుచుండీరి, 

అని వాడనాంంభించి 

వా ను వాళ్ళ 

నస్న టి ౧ 

కూర్చిన, న, గ ంధముగాన 

ఇట్టే పవిత్రా (గంథమగు జై జె వీలును స యత 

రచించినదియూదులు, వారికింకనుల, శాయేలీయు 



బై బిలు చరితి 2107 జై బిలు చరిత 
లో నూ. 

లనియు హీబూగోడాతివా రనియుం గూడ  నామములుగ. జెప్పంబడిన బ్రాహ్మ విష్ణ శీవ్ట్రల 

వాశుకనామములు కలవు. అన్నిటి కీయర్లముక  ,తితయముం బోలిన త్రిికయముగ నుజీవి 

తియ్ యనుచుందుకు, నిజము పరిశీలించిన 

చలు 

సీ గంథము వారిస్వచరి తగ నే యున్నది. వారు 

rf 
వానికనినడియ. అందు వారికి తాము చేవు 

య చే సెమ్నుకొనంబడిన స్వజన మనియు, వారి 

ప్ప డాపనమేశ్వరుండే కాచి రతీంచుచుండు 

(డనియుళ, గాన వారికి చైవబలము కలదని 

రు లోశముసకంతకు పంధాన జనమని 

నమ్మక ముండినటుల 6 _ 

2 

ర్ స్ జ 
4 

శ గాన్సించడిని. 

మేశ్వ్య్వరుండు వారి కేవంగ్టానము లొసంగెనో 

టనే యా పవిత (గంధమున వా)సిరంట. 

తాము పర మేళ్వరుని స్వంతపం)జల మని చెప్పు 
ఆ 

కొనుటనుండి బాల గర్భము గలిగియుండి రని 

పీంచళవోదు. ఐననువారిమత ధర్మముల నే యించు 

మించుగ నవలంబించియున్న కె) సవ్ర లందతణి 
a QR / జారి 

యందీగర్వము గాననగుచునే యుంబెడిని, నీల 

తగును నన్య మతస్తులు రాఫళకు రప్పలకు ముకు 
ర యఖ యm ( Sp 

re 

వి గహారాధకు లనియు, తాము నిజ దేవు నానా 

ధించు లేక చెవోపాసకుల మల యనువారును 
చాను వెలుగునం దున్నా మనియు, నన్యులు 

చిశటియందున్న వారని పల్కు_వారును, బైబి 

లును సత్యి వేదమని నుడువువారును వ _స్తవేతర 

నుతెసులను Heathens (unenlightened 

persons) అని హేళనగ వచించువారు వీరి 

యందు గాననగుచుందురు. ఎ) స్తవ మతధర్మ 

మున తండి, కుమారుండు, సా తీితయ 

ముగ. జెప్పంబడినది, 

ఇందుతం,జియనపర మెళ్యరుండునుకుమూరుం 

డన నేసుకిస్తుపభువును అని పీరిభావము. పరి 

శుదమగు ఆత్మను “Holy Ghost” అనె 

దరు. అది గువ్యవిట్ల (Dove) రూపము ననుండి 

మెవాాలు నందుకు. ఈ మూటింగల్పి యార్షె 

మతిమున సృష్టిస్థితిలయములకు నిరూపణా కార 

యున్నారు. కమారుండగు స్రంస్తుపంభువును 
'బేవువిసుతు. డందురు. ఆయన బోధకుండై 

యుుజేంగాన “మెస్పయా”యని వాడెదరు. ఈ 

రంకునీబంధనగ౦ంథములం బరిశీలించినపూర్వ 

నిబంధనయందు మెస్పయాకొజుకు నిరీహీంచు 

టయు, ఉ_త్తరని ఎంధనయందు తాము నిరీహీం 

చునట్లు రస్తుప0భువు "దేవుని రాజ్యమును 

ము కాం యూదులకతు )వ్రలం జయిం 

చి తరిమివై చుచు తమ్మధికారమునం దిరుగ 

సిల్ప్చుటపు మారుగ నాయన బోధలొనర్సు 

. సాధ్యువై శతు9వులను పే9మింపవలయు నని యు, 

శతును కుడిచెంపపెం గొట్టిన నెడమచెంప 

నందీయు మనియు బోధించుచు. జేపలవాండను 

శిమ్యులుగ 6 గై కొనియుంట జేన్రని వాగ్గ_త్లము 

ఫలించ లేదని నిరాశ జెంది యాబోధకునింజేరక 

వదలి వేయుటయు. గాన్సింపకపోదు. 

ఈసంగతుల నింతట వదలి బైబిలు ఆంగాను 

వాదగ్రంథచరిక మించుశ విచా ను 

ఆదిని కొందరు యూద చరిత కారులచే రచింప 

బడీ, వారినుండి గీఖులకున్ను వారినుండి రోమను 

లకును వారినుండి బ్రిటిషు వారికిని చేకిన లాటిన్ 

భాష టై బిలు గ9ంథము పదునేనవి తాబ్బపూర్వ 

భాగమున, నింగ్గాంకు రొమనులకింద నుండు 

నాకు, John Wycliffemగారను నొకవిద్యాం 

సుల (యార్కు-మెరుని వాసి ) బై విలుమసహో 

గ్రంథము నెల్లరుం జదువుకొని యు చితరీతి 

ల గంపిాంప6 దగినదిగాం దలంచి 

యింగ్లాండు దేశ మంతటను డాని కథనము 

లను ప9జలకుంబ%9బోధ గావింప 

నారంభించి, సెక్కండ నాకర్శి ంచు చుండెన(ట. 

తివబోధలం చాయన తాను నజ గన్లొంటి 

ననియు. కడకు సత్యమే జయమందు ననియు 
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ననుచుండువా(డ(ట. అనుక లా పోట 

స్టాంట్ను కై | సవు౯ డై నటుల స్పష్టము గాం గాన 

రాదు. ఆయ నబోధ లాయన LUtherworth 

గామమున మరణించుటతో నంతరించినట్లా 

యెను. పిదప ముప్పదిసంవత్సరములనా డాయ 
నయమెముక లాగోరీనుండి పెలగించి యేటంబడ 

ఎవెచిరని చెప్పబడినది. వీదప మతి డెబ్బదిసం 

వశ్చరములుకూడ( గడచినవీమ్మట William 

Tyndale అనునాయన వెక్తిఫ్ గారి వాతల 

నన్నిటిని జక్క-_గజదివి మనస్సు గుదుర్చుకొని, 
రోమన్మా_తలికొనిబంధనలనుండి తవ్చించుక్ న. 

దలంచినవాందై కొొందరుపండితులం గుదుర్చు 

కొని వారితో జర్శనీచేశములోని హోంబర్జునగర 

మున కరిగి యట నిర్భయయు డై. లటెన్నాపు 

యందుండిన బై బీలుగంంథమును ఆంగ్ల భామ 

లోని కనువదించి, కష్టముల చేతను కాయ గై 

కాజా 

ఇవి క్రీము. జరిగినవిషయములని యెజుంగునది 

2108 ఛె విలునందు వివరింప:బడిన. 

లు 
ముపె నాయనువాద గంథము నింగాండునకుం 

జేశ్చెనంట, దీనిని మతాధిపతియగు నప్పటి 

పోపు జగ ద్లైశికుం డంగీకరింపమి వారా యను 

వాదంపుంబ్రతులం జేర్చి 

యావరణమున నగ్నికి సమర్పించి తగులబెట్టి 

రట. కైుండేలు గారును, ననుచరవర్లమును తిప్పిం 

చుకొొనుచు చెదరియు తిరుగ నాంగానువాద 

గ ంథము (వాయుచు జెల్లియమునందలి ఆంటు 

వర్పుఫవురమున ముగించిరంటటు ఆయన నట 
నిర్బంధించి బ్ర స్సెల్చునగరమున బంధమున నిడి 

మరణింప జేసిరంట గాని యాగంథము వారికి 

జిక్క_ లేద 6ట, ఆ గంథమే నేటి బై వీలుగా. 

జెప్పంబడినది. దీనిని లం Porter గారు 

వ్యావీంపం జేసిరందురు. (క్రీస్తు పభువునుో Light. 

of the 7౦౯164 అని యాంగ్లోయులు బ'లైదరు, 

ములవెతను పరివృతుండయ్యు నక్రైట్లో కమ 

'సెంటుసాల్పుచరి చ 

పెబిలునందు వివరింప(యడినవేంరరు చరితాత్మకవిషయములు- 

. కస్తు వుట్టువరకు నడ చిన కాలము 

న కి, ముః ర00ళ మొదలు క్తి "వ, ౧ వణకు ba నాదు 

భాగములుగ విభజించి వాటికి ‘Periంd? అని చేరిడియున్నా రు. 

౧ వీరియడ. కము. ర౦౦ర మొదలు క్ర, ము. 2౩౮౭ వణుకు 

ప్థపంచసృష్టి--- జెనిసిన్ ౧-౨ కీరిము. ర౦ం౦ర 

ఆదం ఈవుల పతనము vi 3 1 
శకెయిన్ (కాజెల్) జననము aa రాం 41° “తరికిట 

ఆబెల్ (Abel) జననము ప ర్రా౨ 3  ర౦ం౦౧ 

ఆబెల్ మృతి (వధ 393 302% 

సేత్ జవనము ఇప్పటికి ఆదమ్ ౧౩౦ వయస్సు 30౭5 
ఎనోచ్ జననము 9 ౨3౮౨ 

మెతుసెలాజననము 39 33౧౭ 

ఆదమ్ మృలతీ (౯౩౦ గకినర్సిక న. 9 ౨౦౭౪ 

ఎనోచి టాన్సివీమన్ 5౬౫ సం! వయస్సు క 90౧౭ 
సేతు మృతి వయస్సు ౧౨ సంl 99 DFE 
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నోవా జననము క్రీము. _౨౯౪౮ 

జలప్రళయముంగూర్చి 'వెరవీంపంబడీ పశ్చాత్తాపబోధ నోవా నెకపుట (9ది 

౧ ౨౦ సంవత్సేరముల కాలము జరిగినది) 3 D6౬0 

మతు కెలా మృతి (వయస్సు గా౬౯ సం) 33 ౨౨౪౮ 

నోవా తన ౬౦౦ సంవత్సరముల వయస్సున ఆర్కు_ ఓడయందు ప్రవేశించుట 

(జలహ్వళయము 9 ౨౩౨౪౮ 

౨ వ వీరీడు క్ర. ము. ౨౨౮౮ మొ! క్ర ము, ౧౯౦౬ వణకు. 

నోవాజలపిళయాంతమున ఆర్కు- వీడి దిగుట. 4 ౨౩౦౭ 
"బేబెల్ నిర్శింపంబడుట ఫం -౨౨కళఠ 

భాషలు మనుమ్యులజాతులు వేరగుట 99 -9-౨రిర 

ని మోొదుభూపతి 'బేవిలోనియా అస్సీరియా రాష్ట్ర 9 పాగిరంభము వేయుట » 333 

మిశాంయీమ్ ఈజిన్హు దేశ ప్రభుత్వ ప్రారంభము 39 -౨౧౮౮ 

నోవామృతి (వయస్సు ౯౫౦ సంవత్సరములు) 9 ౧౯౯౮ 

. అబ్బహోమ్ (ఇబ్రహీమ్) జననము 9 ౧గ్గ౬ 

5 వ వీరీడ్ క్రీము. ౧౯౯౬ మొదలు క్రీము. ౧ర౯౧ వణకు. 

అనగా 590 సంవత్సరముల కాలము. 

అబ్రహాము (ఇబిహిం) తన ౬ంవయీట వీలువంబడుట » ౧౯౩౬ 

అబ్బవాము (ఇబ్బహీం) కనానీయులవీలుప్ర 3 ౧గాిం 

అబిహము రాజులనుగెల్చి లాతును విడుదలచేయుట 3 ౧౯౧౩ 

అబిహము (౮౬వయస్సున) ఇ స్మాయేలుజ ననము 9 ౧౯౧౦ 

అబిహము (అ బౌ)ముమండి) చేకుమాక్చు; టేపుని యొకంబడిక; ఇ సున్నతి 
పారంభము; లాతువిడుద ల; నోచొముగో మొ రా); అద్మా-జబోలిమ్ పత 

నాశనము, (అనూయతనవలన అగ్నదహానము) 3 ౧౮౯౭ 

ఇస్సాకు జననము (అ బహీమువయస్సు ౧౦౦ సం॥) 3 ౧OFE 

అ|బహాము అగ్ని బలిగా ఇస్సాకునియ యత్న పడుట. ఖ్ ౧౮౭౧ 

అ బహోము భార్య సా రామృతి (వయస్సు ౧౨౭ సం॥) ౫ ౧౮౯ 

ఇ స్పాకు రిబకొల వివాహము 9 ౧౮% 

ఇస్సాకు (వయస్సు ౬౦ సం.) జాకోబు (యాఖూబీ ) ఇప్పావు జననము 3 ౧౮౩౬ 
అభ, సోము మృతి (వయస్సు ౧౭౫ సం॥) 3 ౧౮౨౧ 

యాకోబు తన మేనమానుకడకు (సిరియాలోని లాబానుక) పయనమై ౧౭౫౫౯ మొదలు 
యట నాయనకుమార్రెలు వే మా రాచేలురిర్యురను వివావామగుట $ ౧౭౫౦ వరకు 

జొశెవ్ (యూనూవు) జననము (యాకోబువయస్సు ౯౦ సం.) క్షీ ముం ౧౭౪౬ 
యాకోబు కనానుకు తిరిగి వచ్చుట $9 ౧౭౩౯ 
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జోనేపు తనసోదరులవల బానిసగా నమ్మ (బడుట 
లం 

జోసేపు కల విరిచి చెప్పి గొప్పవా. డగుట 

జోసేపు సోదరు లిజిస్ట్రులో నుండుట (కొడుకువథ్ధ 

యాకోబు 'మెసయ్యూనుగూర్చి చెప్పుట, మృతి (౧౦౮౭౬ 

జోనేపు మృతి (వయస్సు ౧౧౦ సం 

ఆరోన్ జననము 

మోసెస్ (మూస్ఫా జననము 

మోసెస్ (మూాస్ఫా మిడియనుకు పలాయ నము 

వయస్సు) 

మో" సెన్ (మూస్యానకు చేవునియా జ ఇ సాయేలువిడుదలకు 
య్య 

రవ, వీరీడ్ శ్రీం ము, ౧ర౯౧ మొ, Sy 
వః ము 

7 

అనగా ర-౧ సంవత్పెంములు. 

ఇ సాంయేలీయులు "రెన్స్ని మహిమగా దాటుట 

శీనాయిపర్వతేము మె షు చేవుడిచ్చుట 

మోసెస్ సోదరియగు మికియమ్ మృణ్ (సయస్సు ౧౩౬ 

ఆగోన మృతి (వయస్సు ౧-౧౫ సంవచ్చాగముటు) 

మోసెస్ (మూసాొమృని (వయస్సు వ hy తాలి 

ఇ శాయేలీయులు దాన్న గా నస్! నాటు ఖీ) ( ww Ys 

re 

స్యాధీనపఅచుకొనుం). 

చ ్ముఆ మృతి (వయస్సు ౧౧౦ సం.) 

శామ్యు అల్" (సమూయేలు) జననము 

నాలు ఇ సాోయేలీయుల రాజుగ (anointed) 

డేవిడ్ (దావీదు జననము 

ఎల్ ( పెద్దగురు. శు) మృ eg డేెపునిమి 

డేవిడ్ (anointed) గోలియాత్ ను వధించుట 

సౌలు యుద్ధాపజయమంది నిరాశతో పాణమువిసచుకుయు, డే 

రాజగుటయు 

జ కత ఆ 

ఇ మ 

వ య) 20 

a wee ఇవా | ము Ar") rw 
awe 

అ 
a న 

మె ఎం 

44 

ముకి చుటు 
= 
rar 0 
wm జు అ 

శీ 

39 

99 

$9 

39 

యూ పుట 

3 

5 వి 5 ప ఇశాయేలీయుల రాజగు ఇసూ ముత హాల చయబశటయు అనాజ్న్గము దాపిదు 

రాజ్యమునకు జేరిపోన్రటయు. 

జెబూసిటీయులనుండి జరూసలెమ్ఫురము 7 కొనంబడి దాపీదుకురాజ భానియగుట. స్ట 
99 

o ల్ భ్ డేవిడ్డు ఒతాపేబాతో లోపాయికారీ గల్లి ఆమెభ గ్రయగు ఉరియామృక్కి 

పయల్స్నించుట. 
39 

చేన్సడు నాతాకా దీర్ణ దర్శిమహాత్ముని డేవిడ్డుకడకంది ఆతనిపాపమునకు పళ్చా 
క్రాపముగల్లించుట. 

+ 

CU 

౧౮౪ 

౧౦౪౭ 



బై బీలునందు వివరింపబడిన... 2901 బై బిలునందు వీవరింపంబడీన , .. 

సోలోమోక౯- (శిలేమాన్) జననము. కము, ౧౦౩౩ 
అచ్చాలోమ్ తనతేండిగిపె తిరుగంబడి జోఆబువలన పధింపంబడుట 3, ౧౦.౨౩ 

డేవిడ్ సోలో మోనును (శిలేమాన్ ) రాజుగా ప్రీశటించుటయు, తిరుగు బాటొన 

ర్చిన అడొ నిజాయనువాని నోడించుటయు. , ౧00% 
బిడ్: మృతి (వయస్సు ౭౦ సంవత్సరములు) » ౧౦౧౪ 
సోలో మోకా (శ లేమాన్) భూ పాలు(డు కట్టించిన జుహ్వ చేవాలయము క్రీము, 

౧౦౧౧ మొ! ౧౦౦౪ వణకు వీడుసంవత్సగములు నిర్మాణము పూర్తి 

యగుట, 9, ౧౪500 

౫వ. పీరీడ్ కం ము. ౧౦౦౪ చేవాలయని ర్మాణము మొదలు క్ర ము, గో౮ా౮ా 

జరూసలెహ్ను నాశనమునర్సీ యూదులను బేబిలన్ బంది గానీడ్చుకపోవు 

టవటుకు ౪౧౨ సంవత్సరముల కాలములోని సంగతులు. 

ఈకాలమున యూదా జే మొక రాజ్యముగను యు సాంయేలు దేశ మొక 

రాజ్యముగను వేటుగనుండెను. వేర్వేరు రాజులు పాౌలించుచుండిరి. 

యూ జశాపళువులు, 

-రెౌెహూబోన్ భూపతి కీ. ముం ౯౭౫___ ౯౫౮ 
అవిజా లేక అచిజామ్ భూపతి 9 గిల లని 
ఆసా భూపతి 9 FF %రాం౧ల 
జెహూానఫాత్ భూపతి 9  గొ౧రీ-రాగాా 

జహా రామ్ భూపతి 99 ౮రగా౨..౮౮ో 

అహాజియాభూ పతి 9  ౮౮%ర౮ారాలి 

అధల్లాభూపల్ 99 ౮౪-౮౭౮ 
వోఆఅవ్ లేక జ -పహూఆహాజ్ నృపతి 99 రా౭ిళా ౮౩ రా 

అ మేజియాభూపతి 9 ౮ారరగాఎాలా 9న 
ఉజ్బయా లేక అజారియాభూపతి 99 ౮౨%౭౫ర౮ా 

జోతామ్ భూపతి | 3 2౫% ౮-౭౪9 
అహోజ్ నృపతి 99 రకమ ల లట 
హెజికియా భూపతి 9 ౭౨౬౬ గారా 
మనసియా భూపతి 19 ౬౯౮౬ €ఈ3 
ఆమోన్ భూపతి న్ ౬ ఈ9..._.౯౬ రం 
జోసియా భూపతి న £౧౬౧౦ 

జేెపహూఆ హాజ్ లేక షల్ భూపతి స్ట ౬౧౦ఒశేసం,) 

జోహూయిన్మి- వ్ భూపతి 

276 
39 E00 NF గా 



బై బిలునందు వివరింప(బడీన,.. 99209 బై బిలునందు వివరింపయబకిన... 

జెపహాూలాచిన్ లేక కొనియాభూపతి క్ర).ము. ౫౯౯(ఒ కేసం) 

జెడీకియా భూపతి 3 తిలారాాచీలాంా 

౫౮ా౮ా లో బేవిలోనియాకు లొంగిపోయి బంచెపా లగుట. 

ఇంక ఇశాాయేలీయ భూపతులు, 

ఒకటవ జెగీబోమ్ భూపతి క్ర ము. ౯౭౫౯ 

నాదాబ్ భూపతి 99 ౯౫౫౯౫౩ 

బాపూ భూపతి 9 ౯౫5-౯౨౦ 

ఎలాభూపతి స్ట గాం౦.-౯౨౯ 
జిమి భూపతి అ ౯ా౨౯ఒశకేసం.) 

ఓమిగిభూపతి 3 గిరా=కగొంరా 

అహోబ్ భూపతి శ ౯౧రాా౮ా ౯2 

అహాజియా భూపతి 49 ౮౯౬౮౯౬ 

జెబా రాప్ భూపతి (జరామ్స్ క్ ౮౯౬౮ లాలీ 

'జెహుుభూపతి 3 తళ ్రఈార ౫౭ 

జఊెహాాఆపహాజ్ భూపతి స్ Ce ల 

జచెయూయూాల సాభూాపతి 9 అరగ ూర ౨ 

రెండనశెకరో బోస్ +4 ౮ 9ిగి=౭౮ర్ర 

అనార్బీభూపతి స 2౮" ర్ర=౭౭౩ 

'జెఛారియాభూపతి ్ట ౭203-6౭-59 

వల్లమ్ మేనా హెమ్భూపతి J e౨౭౬ ౧ 

సెకాహియాభూపని స్ట 2౬౧౭౯ 

సెకా భూపతి స ౭2౫ ౯-౭౩౦ 

"హావీియా భూపతి క్ ౭230-౭2-౨౧ 

క్ర. ము. ౭౨౧ బేబిలోనియావారికి లొంగిపోయి పరాజితులై బంటెపాలైరి, 

౬వ వీరిడ్ శ్రీం ము. ౫౮౮ (జరూసలెమ్) పాడుచేయం౭బడుట మొదలు కీస్తు జన్మము 

వణకు (౫౮౮ సంవత్సరములు). 

ఛాల్గీయనులు జరూస లెముపట్టణమును నాశ నమొనర్చి యూదులను బంచెగొనుట. 

ఇ వాయేలీయులను ౭.౨౧ యూదులను ౫౮౮ సైరన్ 'బేబిలన్ రాజ్య 

మాకమించుట శీ ముం ౫౩౮ 

సెన్ Proclamation 39 5 

జరూసలెమునందు జహ్య దేవాలయ శ్రంఖుస్థాపనము వ్ ౫3 

Arlaxerxes అనునాళండు చేవాలయపుపని నాపుట 4 కి 5౯ 
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జెరయన్హీస్టాస్సస్ (ఆహాసుయెరన్ ) అనకూలతీర్మాన మిచ్చుట 

(కారకా న. 

ఈ స్పరు రాణీయగుట 

జరూసలెమున జహ్వ బేవళము (రెండవసారి) ప్తూర్తియగుట 

Xerxes పారశీక చేశ్గపు రాజగుట 

Aataxerxes Longimanus రాజగుట 

ఎజా) జరూస లం పరిపాలకు(. డగుట. 

నెహిమియా జరూసలం పరిపాలకు- డట. 

డారియన్ నోతస్ జరూసలెంపాలపం డగుట. 

క్రీము, 
) 

39 

9? 

$9 

99 

49 

99 

39 

అలగ్జాండరు దిగేటు పారశీకము పె దాడివెడలి తన మేసిడోనియా గీీకరాబ్య 

సాపన మొనర్పుట 
2 

జర్లూన్ అనునత6డు ప్రధా నాచార్యుం డగుట. 

అలగా-డరు మృతి 

జు 

ప్లోలిమేకస్ లేగన్ సేనాని జెరూసలెమ్పెండుట 

ఏంటియో-ఛన్ ఎవీఫనీన్ జెరూసలెమును పట్టుకొనుట 

జూడాస్ మెక్కా_బేకన్ బరూసలెమ్ పరిపాలకండగుట 

జొనాతాన్ జెరూసలం పరిపాలక డగుట 

జొనాతాన్ ప్రధా నాచార్యుండగుట 

రోమనులతోడి _సిమునుసంధిపత' ము 

జూడాస్ పిధానాణార్యు(డను పీభువు నగుట. (ఈయనను అరిప్టోజులస్ 

అనియు నందురు) 

ఫ్ 
లే 

అన్నా (Prophetess) జననము 

99 

ఫ్ర 

99 

49 

జరూసకం వొంపీ స్వాధీనమగుటయు యూదా బేనము రోమను దేశమునకం 

గలసి పోవుటయు 

షారోదు పంభువగుట 

అగస్థన్ సీజీ ధ్ర రోమనుచకీవ ర్రి యగుట 

వెర్లిల్ కవి మృతి 
౧ ౭ 

హూారోద్ తీరిగి (మూడవసారి జహ్య్వా చెవాలయ పారం భ'మొనర్చుట 

జూన్ ది బాప్లీసు జననము 
(A) 

క్రీస్తుపభని జనము (ఇది &. D. అను .పోొరంభమునకు నాల్లుసంవత్సర 

ములు పూర్వము కీస్తుప భువు జన్మించినవిదప చూడుండు 

బై బీలునందు వివరింపంబడిన, , = 

9G 

౫౧౮ 

౧X 

రరర 

ళ౬రీ 

'రస్మో౭ 

రర 

ర.౨౩ 

౧౬౬ 

౧౬౧ 

౧౫9 

౧౮౩ 
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జెెహూలాచినే లేక కొనియాభూాపతి కము, 

జెసకీయా భూపతి 39 

*ి౮౮ లో చేవిలళోనియాకు లొంగిపోయి బందెపా లగుట. 

ఇంక ఇశాాయేలియ భూపతులు. 

ఒకటవ జెరీబోమ్ భూపతి క్ర ము. 

నొదాబ్ భూపతి 

చాపా భూపతి 

ఎలాభూపతి 

జమిభూపతి 

ఓీమింభూపతి 

అహోబ్ భూపతి 

అహాజియాభూాపతి 

'జెహాుూ రాపుభూపతి (జరామ్) 

ఊెహుభూపతి 

జ్భూపలి చఊెజహాోంాఆహ 

జఊహూఅసాఘాపతి 

శండనజెరోబోమఘ్ 

అనార్బీభూపతి 

9 

39 

9 

9 

3 

99 

9 

99 

32 

19 

99 

1 

1 

జెభారియాభూపతి 
షల్లమ్ మేనా హెామ్భూపతి 

పకాహీ యాభూపి 

సెకా భూపతి 
19 

హూాపియా భూపతి 39 

క్ర, ము. ౭2౨౧ బేబవిలోనియావాకికి ల 

వ్ 

/ వం 

వణుకు (౫౮ ౮ా సంవక్సరములు). 

ఇాల్టయనులు జగూసలెముపట్లణమును నాశ నమొ 

జా 

ఇశాయీలీయులను ౭2౨౧ యూదులను ౫౮౮ సెరన్ 
ర 

మాక మంచుట 
| 

జేవిలన్ రాజ్య 

సెవన్ Proclamation 

జరూ సలెమునంను జహ్వ దేవాలయ శ్రంఖుస్థాపనము 

Arlaxerxes అనునాతేశు చేవాలయపుపని నావుట 

క 

బై బిలునందు వివరింపబడిన, ** 

౫౯౯ (ఒశేసం.) 

స బా లాయ ౮ ౮ 

FR 

౯౫౫౯౫3 

గా*%3---౯౩౦ 

గాఏ౦-అగ గ 

౯౨౯(ఒకేసం) 

౯౨౯౮-౬౯౧౮ 

౯౧రాాాల ౯8 

రగా ౬ 

౮౯౬ రాళ 

రాత్ర సడి 

౮౫2-౮౩౯ 

౮ె౩గా==తర లి ఫో 

రా ౨౫౭2ల ల 

2౮ ర౭౭౩ 

౭239-66 

2౭2-౨---6౬ ౧ 

౭౬౧౭౫౯ 

2౫ గూా౭3౦ 

230-——2-౨౧ 

గాంగిపోయి పరాజితులై బందెపాలె. రి 

కక్ శీ ము. సోతొ౮ (జరూసలెమ్) పాడదుచవేయంబడుట మొదలు క్రీస్తు జన్మము 

నర్చి యూదులను బందెగొనుట. 

ము ౫౩౨౮ 

3 

*3ర 

౫_9౨౯ొ 

9% 

39 

49 
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జెరయన్ హీస్టాస్సస్ (అహాసుయెరన్ ) అన కూ-లతీర్మాన మిచ్చుట 
శై 

(పాల స్తినా చేవ స్టులకు) 
- ఢ్గ 

ఈ స్తరు రాణీయగుట 

జరూసలెమున జహ్వూ చేవళము (రెండవసారి ప్తూర్తియగుట 

Xerxes పారశీక దేశపు రాజగుట 

Aataxerxes Longimanus రాజగుట 

ఎజ్బా జరూసలెం పరిపాలక. డగుట. 

చెహిపియా జరూస రెం పరిపాలకు. డగుట, 

డారియన్ నోతస్ 

అలగ్జాండరు దిగేిటు పారశీకము పె దాడివెడలి తన మేసిడోని 
/ 

సాపన మొనర్చుట 
యు 

జరూసలెంవాలకుం డగుట. 

జర్లూస్ అనునత6డు ప్రభా నాచార్యుం డగుట. 

అలగా -డరు మృతి 
జ 

ప్టోలి మేకన్ లేగన్ సేనాని జరూసలె 

స. పసీన్ జెరూసలెమును పట్టుకొనుట 

జూడాస్ వ. జరూసకెమ్ పరిపాలపండగుట 

“ంటడుటు 
(+e 

జొనాతాన్ జెరూసలెం పరిపాలక. డగట 

జొనాతాన ప్రధానాచార్యుండగుట 

దోమనులతోడి మైమనుసంధిపత ము 

జూడాన్ ప భానాళారుర్థిండ ను పో భువు నగుట. (ఈయనను అకిహ్లోజులస్ 

ననియు నందురు) 

అన్నా (౨209161685) జననము 

జరూసలం పొంకీ స్వాధినమ గుటయు యూడాబేనము రోమను దేశ 

గలసివోవుటయు 

హారోదు పోభువగుట 

అగ స్ఫస్ క రోమనుచ కవ ర్తి యగుట 

౧ కి 

సరోద్ తరగని (మూడవసారి జహ్వా బెవాలయ పా*రంభమొనర్చుట 
లో స 

జూన్ ది బాప్తసు జననము 
టట 

ఏస్తుప్బభుని జన్మము (ఇది A. D. అను పారంభమునకు నాల్లుసంవత్సం 

ములు పూర్వము కీర స్తుప భువు జన్మించినవిదప చూడుడు) 

బై బీలునం దు వి 

న్ ళు 
గక రాజ్య 

%9 

29 

39 

39 

33 

99 

43 

33 

49 
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బై బిల్ 

బెబిల్ _ జె బి లోకపు స్పకము కాదు 

వెక్క-ండుి దీనిని రచించుటయో బ్రతరభావల 

నుండి యనువదించుటయో జరిగియుండ, వాటి 

సముదాయపు కూర్పును బైట్ లనుచున్నారు. 

ఇందు సర్వసాధారణముగ పురాతన నిబంధన 

(Old Testiment) యు, నవీననిబంధన యు 

(New Testiment) బైబీలనెదరు గాని నిజ 

మున నివియెగాక ‘Mormam book’ అనియు 

“పెంటాటచ్ ? అనియు (ఐదవ వు _సశము 

జోపషువా (ఆజవపు స్తళము లేక Hexateuch) 

అనియు(గసాడ నిందుంగలవు, పురాతేననిబంధన 

యొక్కటినే ముప్పదితొమ్మండుగురు రచించి 

నవి ముప్పడితొమ్మిది వేర్వేరు పుస్తళములును, 
నపీననిబంధిన ఇ”టె ఇరువది యేడుపు స్తళములును 

గలవని చెప్పబడినది. ఇవి గాక రోమన్కా- 

తలిక్కు- మతేస్థుల ‘Apoerypha’ అను పదు 

నాల్లుగంథములు గలవు. ఇవి యన్నియు 

కస్తవమతగ )౦థము లే. 

మొదట బై బీలును ఆంగృమునకు ‘Jon 

Wyclif? అనునా రనువదించిర,ట. ఈయన 

కాలము A.D. 1053 అనిచెప్పంటబడినది*, TyN- 

dale అనుమహాపండితుకు ౨8౧9206101 

అనుగింథమును నవీననిబంధనను జోనాగంథ 

మును ననువదించెన(ట. జర్మను, లాటి న్నాహ్ల 

నుండి Coverdale పండితు. డాంగ్రమున 

శనువదించె నంట, Mattheu, మహానీయుని 

యనువాద గీంథ మాంగృఖభామయం చాధార 

మని తలంపంబకుచుం డెనుం 

క్ర, వె. ౧౫౩౪లో Clergy వారందరు 

బిటీషుపభునకు వరఖాస్తుపెట్టుొని సరియైన 

యనువాదము చేయించి దయచేయు డని 

(ప్రార్ధింప A.D. L589 అఫీషియల్ వెర్ష కొ ఒకటి 

బయలు చేజుందిసిరి, దానిని “616246 Bible’? 

అనుచుండిరి. దీనిని COYT6rdale అనువారి 

2204 బై బల్ 

పరిశీలన, కింద పూ ర్రిచేయంబడెనని చెప్పుదురు. 

జనీవానగరమున ‘Breeche’s Bible? అని 

మొకటి బయ ల్వెడ లెను, మజీ కొందటు బిష 

ప్వులు కలిసి వేరొకబై బిలు కూర్చిరి. దీనికి 

“బిషప్పుటై చల నిపేరు, 

రోమనుకాతలిక్టు కె సన్రలకు  పోటసాంటు 
రా కూలి టి 

వారు ర చించినబై బీలు గ ౦థము సరిపడ కుండెను. 

పిదప కొంద రింగ్లాండు 'టేశ్త పు కాతలిక్కు_మత 

సలు ‘Douai Bible’ అనుదానిని బయలు 

జేజందీసిరి. ఇది వాల నమ్మకమగు గ౦ంథ 

మనియెదరు. పందో"మ్మిదవ థ తాఖ్రాంతమున 

Official version బైబిలును తిరుగ సవరించి 

రట. అది ౧౮౮౧-౧౮౮౪లమధ్య జరిగ 

నంట. వీదప క్ర, వె. ౧౯౦౧లో అమెరికకా 

బైబిలు బయలు చేరెను. లాటిన్ భావనుండీ యా 

మార్చు అనువాదములు జరిగౌనని చెప్పంబడి 

నది, రోమనుల కాలమున ప్రజాసామాన్య భావ 

యందుండిన బై బీలునకు “Vulgate Bible’’ 

అనివేరంట. అది పాల స్టినాచేశపు జెతెల్లేము 

నందు Jerome అనుమ హోత్ము(డు (వాసెన(ట. 

ఇది క్ర. వె. ౩౮౮ ననిచెప్పంబడీనది, బై బీలు 

గంథములు కొన్ని వింత పేర్లతో. గలవు, 

౧ Gutenberg Bible. ఇది లాటిన్భాష 

యందున్నదిః, ఆదిని A.D. 1460 కాలమున 

Menty నందు లోహపు రేకలపపె చి తింపంబడిన 

అతురములుగలదిగం 'జెప్పంబడినది 

9. 16616 Bible- ఇది క్రి. వె, ౧౮౦౯ 

లో Idle Shepherd అనువారు (Idole 

Shepherd) రచించిరి. 

5. The Bug Bible-ఫది క్రీ వెం౫౫ం 

లో రచింపంబడినది* ఇందు రాత్రులందు నల్లుల 

భయమను పాట యుండుటం జేసి యీపేరువాడు 

కయ్యన (తః 
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J. Breeche’s Bible- ఇది “జెనీవా 

బైబిలు? అనం బకును, Qeen Elizabeth 
రాజ్ఞి సాలనమున జెసీవాకు [పవాసమంపంబడిన 1 

కొంద రా పైయులు దీనిని రచించిరని వాడుక 

కలదు, ఒళ అల్తి చెట్టుయాపలకు రం ధములు 

(Breeches) చేసి సైనివ్యాయుట సీ పేరయ్య 

నని య నెదరు, 

x. Place maker’s Bible-ఇది అచ్చు 

పొరపాటున 'pea66 maker? అనుమాటలు 

place maker అని పడుటవలన నీవేరంచె 

నందురు. కః వె. ౧౫౬౮ 

ee Rosin Bible- ఇది క్రి, చె. ౧౬౦౦ 

సంవత్సరమున “translated Roslin” అని 

యుంట నిట్టిపే పరయ్యను, 

2+ Treacle Bible-9ది క్రీ వె.౧౫౬౮ 

లో జెర్మీయా యనువా రనువదించిరి. 

౮+. He and She Bible- “She 

went #0 the City” అనియు, He went 

to the City’ యనియు రెండునిధములుగ 

ననువాదముంట సీ శ్రేరయ్యునంట. క కవ, ‘౧౬౧౧ 

=. The wicked Bible - ఇం చేడవ 

యాజ వదలి వేయంబడుటనీ పేరయ్యెనంట ఇందు 

స. that commet (not లేదు) adul- 

tery అనియుంట సీపేరయ్యె నంట. క్రి వె, 

౧-౩-౨ ము దించిననారికి వీదప ౩౦౦ పౌనులు 

అపరాధము ఏధించిరని వెప్పంబడీనది. 

౧౦ The Thumb Bible- ఈ పుస్తక 

ముక యంగుళము చౌకపు పరిమాణమును 

కిక అరంగుళము దళసరియుండి అబ్బరుడీకా 

పురమున నింగ్లాండునందు క్రీంవె. ౧౬౭౦ సంవ 

త్సరమున ప్రకటింప బడి యీపేరందచె నంట 

౧౧ The unrighteous Bible-కీ.నె. 

1682 లో శేం బిడ్డి ముదాగకరశాల యందు 

ల్ బై బిల్ 

ము, దితేమై అచ్చుపొరపాటున ఇట్లు చరందెనట. 

౧౨. The vinegar Bible = క్రీం వెం 

1/17 లో ము దింప బడినది. ఇందు 7116 

yard అనుటకు బదులు TNnegar అని 

అచ్చు తప్వుంట నరు సరందెనంట, 

౧౩. The Printers Bible-9ద5ి అచ్చు 

తప్వువలన _ వేరందిన గృంథ మే, The 

Princes అనుటకు బదులు Printers అని 

యుండెనంట, 

౧౮+ The murderers Bible-ఇదియు 

నచ్చుతప్పువల్ల 'బేరందిన బే, Murmurers 
(శ) 

అనుటకు , బదులుగ తప్పుగా murderers 

అని యుండెనట. క్రీ* నె. 1801. 

౧౫+ The caxton memorial Bible- 

ఇది శ్రీ వె. 1877 లో ముదింపం బడెనంటం 

నూరుపితులు మాతగమె ముదింపంబడెన:టం 

౧౬. The Red Letter Bible- శ్రీ వెం 
1901 లో డాక్టరు లూయీాన్ పండితుడు ము 

(ద్రింవించి ప్రకటించెనంట. ఇందు క్రీస్తు స్తుపిభువు 
వచించినమాట లన్నియు నతని కాతోను (పాత 

నిబంధనయం దాయనం హూర్చిన సంగతు లెణ్ల 

సిరాతోను ము దింపబడియు౨టనీ పే పరక. 

ఇంకను ఆరు బై బిలుగంథములు రర్జుపణు 

పంబడి తొలగింపంబడినవి కలవు, 

౧* పారిన్ నగరమున [కీ వె. ౧౫౩౮వ సం 

వత్సేరమున ముదింపంబడీన యొక అసంపూర్తి 

బై బీలుగోంథము. 

౨. ఒకడచ్చిబై బిలు- దీనిని ₹2009 Van 

Lisvelt అనువారుశీరచించిరంట. ఇది యాజవ 

కూర్పుదనుక వచ్చె నంట గాని య త్తి 

య దీసివైచి పుస్త స్రకమును 

సేధించిరని చెప్పబడినది. 
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కః ఒక ఫంచి బైబిలు... దీనిని Rene 

Benoist Folic అనువారు మూండుసంపుట 

ములుగ క్ర. వె. ౧౫౬౬ _ సంవత్సరమున 

రచించిరంట* ఇది యేలనో ని పే.ధింపంబడినది. 

ర, షక స్వీడిష్ _బెబిలు-ఇది క్రీవె౧౬౨౨ 

నాటిదంటం దీనిని LUb66k అను పేరుగల 

తావ్రన ముదిఏంచిరంట. ఇం దనేశః లోపము 

లుంట నిపేధింపంబడీయెనని వెప్పంబడినది. 

౫. ఒళజర్మను _బెబిలు- ఇదక్రీ వె. ౧౬౬౬ 

లో Helmstadt అనంబడుతావున కొంత 

ముది ంపంబడి నిపేధింపయబడను. 

౬. బికపెంచి జాబిలు- దీనిని Marrolles 

అనువారు రచించిరంట. బిందు Genesis పుస్త 

కములు, Bx0dus పు స్థకములునుLeviticus 

లోని మొదటి యిరువదిమూ( డ ధ్యాయములు 

గల్లి యసంపూ _ర్రిగనుండి నిధి బడీనదని 

చెప్పంబకీనది, 

ఒక స్తవులు దీనిని “సత్య వెద*మని యతిస 

యో క్రిగం జెప్పకొందురు గాని, వేదశబ్దమునకు 

నైఘంటిశార్లముతో. గాని, పిసెద్ధార్థిముతో 

గాది పోలి. లేదు. పయత న. 

యందలిడని కొంద రందురుగా ని re 

స. బీబియాపదము అట శతం నః 

ఆదిని జెటిలు హిబూీభాషలొ నుండినది. అది 

పాల స్తినాబేశపుయూదులకు స్వభాను. దానిని 

వేర్వేరు భాషలలోనికి వేశ్వేరు భామల మాట 

సు (వివిధ టేశపు) ఒక స్తవ లనువాదములం 

గావించుకోొనిరి® మన చేశమున (గల యాంగ్ల 

NC 
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భావ జైబిలు “Tyndale” అనంబడిన పండీ 

తుం డనువదించినది. ఇది రెండుఛాగములు. 

పూర్వభాగము ప భువగుయేసుకిస్తు వగకుంగల 
పొల సోకు Sree పూర్వుల 

చరితొయును, ద్వితీయ భాగము పిభువుచరి త్ర, 

2906 చె మెటలీజమ్ 
టా 

ఆయనబోధనలు దర్శిలా చరిత్యయు. గల్లి 

యున్నది. ఇది సీతిబోధకము. భాష నాధునగు 

చక్కన్నిశెలి, 

(ప్రాతనిబంధన(016 Testament )యందు 

౯-౨౯ నవిననిబంధన (New Testament) 

యందు ౬౦ అధ్యా యములును మొనము 

బెబిలునందు ౧౧౮౯ అధ్యాయములు కెలప్రు* 

బై బీలునందు 225,౬౮౦ పదములు గలవు. 

భైమెటలీజమ్ (Bimetalism) — 

శెండులోహముల సిదాంతేము. ఇది రాజకీయ 

సీదాంతము. రెండు esses బంగారము 

వోడి యని భావము, ఈ రెండులోహములనో, 

జేయంబడీన నాతెములు ప్రభుత్వము వాక ప పే 

ముది)ంపబడి వర్తకపు నరుకులవకో హొలు 

మారకుండ నేర్పరుపంబడినధర నిలచి చ మణి 

యగుచుండుట. శ్రీవ. ౧౮౬౫౯ నుండీ స స 

తమువారి యొక్క యు, ప్రజల యొక్కయు 

యోచనల నాకర్శించు చుండెసు, ఫెబ్బనొప్ప 

రాజనీతి  లొశేలోఫవాముళో నాము 

ముదింపం బముచుందడుట య నేక చెక్కులను: 

కసత ం నపయుు పం చుతోవాముంు 

తో నిట్రనా శెములు చేయంకుచ్చు- ఎ No 

పపంచ మన్ని చేశమఃల -దు ని నామముల 

'యేన్చాటు గలీయుంట ను సెమునకు సదు వాయ 

మని వేశ్వేరు “బేశ్రముల వారిక తల-ప్రు పబమె 

య నేకపయళ్న ములు జరిగెను, అ- డమె* కా 

సంయు శృరాష్ట్రము లెక్కువసట్టుదలతోం బయ 

ల్నించెను, అత్తకి సంభవించిన President 

Election లో నిడియొక ముఖ్యాంశమై యుం 

డెను. ఆంగ్ల పరాసు చేశములును బల మెన 

తలంపుతో నేయుండి నవి. 'వెండిగనులగదవ్వువా 



జె 'యోలోజీ 99 
చా 

రందరు భరత చేశమునను, ఇతర తూర్పు 

రాజ్యములను బంగారునందు వెండీ డీధరతగ్గుట 

కాతురత పడుచుండిరి ౧౮౩౦ మొదలు 

౧౮౩-౨ వరకు బీథానముగను వీదపంగూడ 

గల్లిన పిక్కుళవర తు లడ్డమువచ్చి యాగిపోయి 

యున్నది, 

బైయోలోజీ (31010837)---నై సర్గికజీవ 
నముంగూర్చిన వళ, మనుష్యు లయొక్క-యు, 

జంతువులయొక్క-యు, పకఖలయొక్ష యు, వ్భమ 

ములు మొద లగువానియొక్క_యు, జీవనవిధాన 

ధర్శములను వివరించుక్నొన్త్రుము. ఇది “పెద్ద 

శా స్త్రువాట వెర్వేరుభాగములను వేర్వేరుగ 

వివరింప(బడుచుండెడిని. 

Zoology జంతువులంగూర్చియు, Botany 

వృమేవితతింగూర్చియు, నిస్తే వేర్వేరు కళలుగ 

నేర్పడియున్న ది. 

వైరాంపండుగ--- మహమ్మదీయులలో, 
ముఖ్యముగ ( దురుష్ము-లు పారనీకులలో జరుప, 

బడు మూం.డురోజుల పండుగ. ఇది నమదాన 

పండుగకు ద ర్యాత నే వచ్చునది. 

“మదాను పుకుగకుం జెబ్బదిదినములకుం 

బిదప నాల్లుదినములు జరుపంబకు మవామ్మదీ 

యుల పంగుగకును బెరాంపండుగ యని పేకు 

కలదు, —- 

బైలొస్ ఆఫ్ ఏ కంపెని (Byelaws 
of a Company) a (వాణిజ్య సంబంధ 

పరిభా సౌపదము.) ఒక వ _ర్రక సంఘము వారు 

తెమవ దాక కార్యములను నిర్భహీంచుకొన (జ జు 

పుకొన' విధించుళొనిన పటు 

ఖైసెకిల్(Bycycle)-- పర్వకుతరి నిలచి 

యుంకుం గాని యాగివతరి (పక్కలకు బకిపోవు 

చుం%ను. (Bycycle cannot stand up- 

ms when standing) తలంచిన నిది చిత 

07 బొంబె నగరము 
టి... 

మనివీంచును, దీనికిగల కారణ మది స్వతస్ఫిద్ధ 

ముగ నిలచునటులం జకేయంబడలేను గాని 

పర్విడుచుండు తరి [6760005 first law 

of motion సన లోంబడీ పెకి నిలచు 

చుండుం గాని (పక్కలకు బడీపోవం జాలదు. 

“A moving thing will move at a 

constant speed in the same strait 

line for ever, unless it is acted on 

by some other force”. 

బెసికిల్ పర్విడుచుండుతేరి అది Moving 

thing గాన మరియొకఫోర్సు దాని నావీవేయు 

వర కదియక్లు ముందునకు నడుచుచుండ వలెను. 

అట్టు నడుచుచుండుటకు6 బె కినిలువంబడుచుండ 

వలెంగాని ప్రక్క-లకుం బడిపోయి యుండ 

వీలుండదు. 

కైసిలెలు---( అంటువ్యాభులు చూ 

సేవారీభాష--(హిందీ భావ చతుర్వి 
ధములు చూనుండుం) 

బొంకు బొంకరా పోలిగా అంటె టం 
గుటూరి విరెయాలు తొటికాయులం 
తేశండి ! అన్నా డం౦ట--(అంధ్రలోకో ఫ్రీ. 

బొందిలీజాతి వారం--బుంచేలఖండ (వు 
తు తియులు. (యజాభు క్రీ చేశము చూడు(డు.) 

బొంబెనగరము ( Bombay)--బొంచై 

యను పేరుగల రాస మునుపు థాననగరమై 

యున్నది. గొప్ప వ ర్రకస్థలము, కవ్చస్థలము 

నగుట నెల్ల చేశములనుండి' Sess లిట 

-శీతెంచుచుండును. ఐరోపాచదేశసులు భరత 

"దేృృమున కేగుతరి బొంటై లేవ్రునం చే దిగుచుం 

దురుగాన నిదివారిచే నిండియాచేశ(పు సము, ద 

ద్యారమని పిలువ? బడుచున్నది, / 

సాలసట్టద్వీప నకు ద షణమున బొంబై 

ద్వీపము నం దన్ని దెసలకు వ్యావించినపట్టణముం 
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జనసమ్మర్ష మధికము. గొప్ప చోజజ్య ల 

మగుట ధవసంపద చక్క-గగల్లీయున్న ది, ప్ర్తెట 

గల మామా దేవి లేక ముమాటేవి (ఉమా దేవి) 

చేవస్థానమునుండి ముమ్హాయి యని యాదికాల 

హు "బేరంది నాసాటికి మారి ముమ్మాయి 

బొంబాయి యనంబడుచున్న ది. నగరమున 

విక్టోరియా కెర్నిన స్పనంబడు శెయిళ్యే సే సిషను 

మొదలుగచూడందగిన మహాభవనములు, కట్టడ 

ములు మొదలగునవ నేశములు దర్శనీయములు. 

బొంబైరాజధాని---ఇ౦దు మహారాష్ట్ర 

"చేథఠ భాగము, గుజరాతీ (ఘూర్చర) -బేళ 

భాగము, కర్గాటక (కన్నడ) "దేృ భాగమా, 

కొంకణ చదేకభాగము, సింధుచేకశము చేరి 

యున్నవి. ఉత్తరమున బెలూచిసానము, రాజ 

వుతేస్థానము, తూర్పున సెంటలిండియాగే సైట్సు? 

నిజాంరావ్ద్యగిము, దఖీ ణము నమైనూరు రాష్ట్రము 

పశ్చిమమున పశ్చీమ సముద్భమును నెల్లలు. 

౧-౨౩౦౦౦ చ॥మైళ్ళ ఎవెశౌల్యముంగల్లి యిండి 

యాయందు ద్వాద శా ౦శ పరిమితమై యున్నది. 

సహ్యది (పశ్చిమాచల) పర్వతపం క్తి 

యుత్తర దశీణములకు వ్యాపించి యున్నది. 

(ఇండియా చేశ ము చూడుడు.) భీమానది, సైనా 

నదితోంగలసి (ప్రవహించు సంయుక్షనద మి చేశ 

మున బవహీంచుచున్న ది, అది యట్టుగడచి 

కృప వెణియందు సంగమించును. శబరమత్కొక్ళత 

వత్కిచంద నా, గిరిక ర్లికకాశ్యవి యనునామముల 

చే వాండబడుచున్న సబర్మతీనదియును, నర్మ దా 

నది(రేవానది) యును, తాపీ, తాపని, మూలా 

తపియంని వేర్వేరు గంథములందుం 'జెప్పంబడీన 

తపతీనదియును, చేశముగుండ బశ్చిమవాహి 

నుల పివహించి గల్ఫాఫ్ కాంబేయందు సంగ 

మించుచున్న వి. మహతి, మహి మహితా 

యను చేర్ణుగల మాహీనదియును నంబే వేరును. 
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గోదావరి, కృష్ణు వేణీనదులు దక్క_నుగుండా 

ప్రవహించి వాటియుపనదులుసహా పొలముల+ 

దడవుచున్నవి. సింటునదియొక్క_ కడ భాగ6ంపు 

బివావాము సింధు చేశముగుండా నడచును, 

సహ్యాది9యందు పాంతములను వర్ష వర మధి 

కము. ఏవశకేట నెన్సదియంగుళములు వర్తి ంచు 

చుండును. దిగువనున్న దక్కనునం జేటట 

ముప్పది యంగుళము లే వర్తి ంచు చుండును, 

సింధు చేశమున నర్షము Ee అ అందు 

ను త్రరభాగమున "నుటీవేంిగ నుండును, ఈ 

వర్ష స్థితి ననుసరించియె యాయా భాగము 

త శీత్రోష్ట స్థితం లమరియుండును. గోధు 

మలు, ధాన్యము, జొన్నలు, (పర్తి చెరుచేయం 

బడుచున్నవి. సము దతీరముల ధాన్యమును, 

ఖం దేశము, ధార్యాడ, కలాడ్డి, బరోచి జిల్లాల 

యందు [పతియు ప్రధా నమగుపంటలు. సము 

[దతీరములందు కొబ్బరితోంటలధికము. ఖండేశి 

మున పశువు లధికముగ( బెంపంబక చున్న వి. 

సహ్యో దియందలి నుహారణ్యములు గొప్పకలస 

గల్లియున్న వి. 

బొంబై రాజధాని-౧ డక్క-ను et అ 

గుజరాతుడీవిజను, ౩ కొంకణడివిజన్యు ౪ 

టకడివిజన్కు ౫ సింధుడివిజను నను న. 
నులుగ నున్నది. ఉక్క-నునందు( (బదలు మభ క 

సంలు. మాట్లాడునది మహారాష్ట్రభాప. 

గుజరాతు పక మ (బజలు క్ 

మాట్లాడునది శ నా. కొంకణడివిజనున 

కన్గాటకమునం గర్గ 

టకులు కన్నడభాప, సింధుచేశమున సింధియ 

నులు సింధిభాన మాటాడుదురు. 

లందు స్వభామయె ae పాండీ భామయును 

మవామ్మదీయులందు చదేశభావయె గాక నురుదు 

భాషయును వ్యాపించియున్న వి. సగటున నెడవ 

రాహు 

గాంకణులు కొంకణ భావ, 

హిందువు 
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వంతు మహమ్మదీయులు మొదటి నాల్తుడివీజ 

నులందు6 గలరు. సింధుచేశమున మూడువంతు 

లమంది మహమ్మదీయులు, నాల్లవవంతు షాందు 

వుల్తు చేశమునం జతురపుమైలునందు ౧౫౦ 

మంది వసించు చున్నారని లెక్కింప బడినది. 

పీందువులు మహమ్మాదీయు లే గాక 80,000 

పారళీకలు గలరనియుు యూదులు కొంత 

మంది కలరనియు, డక్క-నును త్తర తూర్పు భాగ 

ముల గొండలం దడవిజూతులవారగు భిలులు 

మొదలగుజాతులవారు గలరనియు.( ప 

బడినది. 

జెప్ప 

బొం బెనగరము గన్న మ 

రాజ్య మంతటను ప్రజల వాణిజ్యా వేశము, 

వాణిజ్య తేన్గయత పిళీలించిన వారికి గన్పిం 

చుచునేయుండును. బొంబై రాజధాని యిరువది 

నాలు జిల్లాలుగ విభజింప బడినది. నాని 

వీవర ణము లు- 

1. గుజరాతుడివిజనునందు-౧ అహమ్మదా 

వాదు జిలా, ౨ ఖెరాజిలా, 3 పంచమహాలీలా, 
య 6౧... ఇది జం 

ర (బోచిజల్లా, ౫ నూరతుజిలా. 
0౧ య 

2, డక్క-ను డివిజనునందు ౧ ఖండక్షజిల్లా, 

౨ నాశికజిలా ౩ అహామదు నగరుజిల్లా, 
cn 

౪౮ పూనాజిలా, ౫ హోలాపూర్ జిల్లా, ౬ సతా 
య 

రాజ్ిలా, 
౮౧ 

9, కరాటక డివిజనునందు ౧ 'బెల్లాము 
to 

జిలా, ౨ ఛా ర్వాడ జిల్లా, 5 బిజాపూరుజిలా, 
cn ap ag) 

4. కంక ణడివిజనునందు 

౨ కలాబాజిల్లా, 5 రత్న గీరిజిల్లా, త్రీ ఆ తెర 

శ నడాబిలా, 
న్్ 

౧ ధానాజిలా, 
య 

5, సింధుడివిజనునందు ౧ శరాచీజిల్లా, ౨9 

హాదరాబాదుజిలా ౨ పి.కాకక్చూరుజిల్తా, ర 
2. య య 

శారిలా ౫ సార్మా-రుజిల్కా ౬ అప్పర్చింధు 
దం వ్ 

లి * ఫాంటియరు లా 
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బొంబాయి, పశ్చిమ సము[దతీరమున భూఛా 

గమున కవ్వల సాల్ఫెట్టీద్వీపమున కావలనున్న 

బొంబాయిద్వీపమునందలి నగరము. గొప్ప 

చేను. విశేషవర్తకము జరుగు తావు, చక్ర నిరేవు. 

నై సర్లిక మైనహార్బరుగ లదు. ఇందుంగల మామా 

చేవ లేక ముమ్మా దేవి యాలయమునుండీ 

మామాయి యనిపేరంది ఆంగ్లోచ్చారణమున 

బొం బె య నంబడుచున్న ది. (బొంబై నగరము 

చూడుండుం) హోర్బరునందున్న యొలిఫెంటా 

యను పేరుగల ద్వీపమునంగల కొండయందు. 

గొన్ని సహలు చూడదగినవి కలవు. 

గుజరాతు డివిజనునందు సబర్మతీనదీతీర 

ముననున్న అపామ్మా దా బాదు పురము జిల్లా 

యందుముఖ్య పట్టణము. జలతారుదారము, పట్టు: 

దారము నూలుడారపుంబను లిట నధిశము. 

ఇ త్తడిపనులు విశేషముగా గలవు. తొల్రింట 

నొకప్పుడు గుజ రాతు చేశ మేలిన మవామ్మాదీయు 

లకు రాజభానిగ నుండినది గాన పురమున 

మహమ్మాదీయశట్టడములు విస్తారము గా(గలవు. 

ఢోలేరా పురము పి త్తినర్హశముగల తావు. 

గోగాఫురము శేవ్రస్థానము. 

ఫై రాజిల్లాయందు నరియాడుపురము ప్రథాన 

స్థానము. పంచమహలుజిల్లా (ప ల్యేళోద్యోగి 

యధికారమున నున్నను, ముఖ్యస్థానవుంగచే 

రీలు నరియాడునం చే యున్నవి. [బోచిపురము 

(ళొల్సింటి భరుకచ్చపురము) జిల్లాయందు పథా 

నస్తానము; విశేవవ రకము జరుగుతావు. ఇది 

నర్మదా నదీతీరమున నున్నది. ప్తివర్తక మిట 

నధికము. 

సూరతువురముజిలాయందు ప్రకారము 

తపతీనదీతీరము. ఇట క్రీంవె. ౧౬౧౨ సం, లో 

ముదటి ఇం శ్లీషు ఫెక్టరీ నిర్మింపంబడినది. 
నక 

డశ్క-నుడివిజనునందు ఖం దేశజిల్లాయందు 
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ఢూలీ మా ముఖ్య పట్టణము; గ 

భుపావళ పురము 'వేజుపట్టణము, 

నాశళికజిల్లాకు నాశికపట్టణము వశష న సం 

ఆది నోచాపరీనదీతీరమున నున్నది. ఇ త్తడిచేతి 

పనులకుం బేరందినది. కాయ గూరలిట విస్తారము 

పెరుచేయం బకుచున్నవి. ఇది స్నా నతీర్ణము. 

రామాయణ పసిద్దంబగు పంచవటియిటంగ లదు. 

శూర్పణఖ ముక్కును (శ్రీ రామనోదరుం డగు 

లమ్మణుండు కోసిన తావగుటం బేరందిన సలు, 

పృభుత్యమువారు నోట్లు, స్తాంవులు ముద్రించు 

గరా గార మిట నిర్మిం చియున్నారు. ఇటకు. బదు 

నారుమైళ్ళలో తిియంబకశ్నే తము గలదు. 

అది సుసిసిద్ధ గాతమా శ్రమము. గో చావరీనదీ 

బహూన్ పత పరిసరముల కరనా గుహలు 

గలవు. 

అహమ్మాద్నగ రిలాయందు అహామ్మదు నగ 

రము ప్రథానస్థానము. _సెనానదీతీరము. ఒకప్పు 

డు మహమ్మదీయ రాజ ధానిగ నుఠడ్నమి 

పూనాజిల్లా-  పూనానగరము పథాన 

నః తోల్సింట పీ స్యూలకు శాజధానగ 

నుండినది. పరిసరములనున్న కి 

సమాపముననే గల 

దుర్గమును చాల 

తనవు దేవస్థాన మున్నది. 

ఉఎగ్రిసా నము, 
“' 

2౦గఘుడిమును పురందర 

CRY నషి శే ఫ ులమై స శ ల్నందు పురా 

బోలాపూర్దల్లాయందు ఫోలాప్రురము పథాన 

po గొప్పవ_ర్హకముగల పట్టణము, ఇచటికి 

పదు నేనుమైళ్ళ దూరము నంగ ల క ఖ్యాణపురమున 

చాళుక్య వంశ్ల జుండగు బిజ్ఞలభూపళ్కడ ఏరశేవ 

లింగాయతి ఈల వరదకు డగు బస నశ (రు 

డుద్యో గిగనుండీ, అచటి సంగ మేశ్వరశీవలింగ 

మున నైక్యమైన తావుగలదు. చాళుక్యుల రాజ 

ఛానిగ నుండీనడి. వాండరిపురము పాండురంగ 

తత” యు సు ప్రసిద్ధయాకాస్థానము. చంద) 

హా నదీతీకము. 
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స తా రాజిల్హా అరణ్యమయ మగుజిల్హా, సతా 

రాపురము (తొల్తింటి సతా) (పథానస్థా నము. 

కొంతకాలము మహో రాష్ట్ర రాజభానిగ నుండీ 

నది: సుప్రసిద్ధ ములగు మహోబ లేశ్వరమును, 

సమశీతోప్త ప చేశనుగు (6౫౦౦ అడుగులు) 

నూమ తెరా౯ సొానికేరియమును ని నీజిల్లాళ లోనివి. 

కర్చాటకడివిజను:- బెల్లాముజిల్లాయందు 

జెల్లాముపురము పగిధా నస్థానము; 

లుండు తావు; వ గ్రకస్థలము. 

వనము 

ఛా ర్యాడజిల్లాయందు ఛా ర్వాడ ప్రధాన 

స్థానము. ప త్తివ రక మిటంగలదు. హలీ నగ 

రము ప్ర త్తినర్హక "నుపకిమితముగం గలతొవు. 

విజాపూ రిలాయందు శఛాగలోో-టపురము 

విభానస్థానము. కృష్ణానది కుపనది యగు 

గుట్టన్లాేదీతీరము. వీజాపూరుపురము తొల్లింట 

మహమ్ముదీయ సంసానము నకు ఈాజధావక 

నుండినపురము. ఇప్పుడు పాడగుచున్న ది. 

ాంకణడి నిజను_ ధానాజిలా: దీసి ను ౫ 
గాం వాంతి 

కోాంకిణామిపియు ననుచు నును బొ ౮ కుత 

మాన. సమువ మి చే యున్నది, ఛానా 

జు వా, అక ఎ ఖా 2 టీచ్ ఫెళ 

ఫుామ ఒ థౌవస్తానిము. ఇది నాల్బటద్వెప 
7p 

క ల్య్యాణపుఎ ము చెయి లేగసంధి 
చో 

కలా భాజలా జం బు నగరమునకు దన్నణ 

ముసనున్న 2. , అథీచాగువున Sam Ty 

త్న గిరజిల్తం- దీనిని వ శ్నీణకొంఠణ మసి 

యందురు. సముద తిక వ. థాను 

సానము రత్న గిర పురము నలా న దత, 
య య 

ణము గా నున్నది. 

ఉ తరకన్నడజిలా - దీనిని కా న్య్వావజల్లా 
జాలి య ల్ని 

యనియుననుచున్నా గు. 

టై శ ళా జో శో 

ముననున్న సముదోతర పుజిలా. |పథానసానము 
షి / + 

అ న్ని గరిజిలాకు Rw 
ap) 
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కార్వాడుపురము. ఇది రేవ్రపట్టణము, కవ్లూ 

- వేరొక రేవుపట్టణము. హొనావరు వేరొశపట్ట 

ణము. సుపిసిద్ధగోక రతెత మిందులోనిది. 

(ఈజిల్లాలోనిది). మణీయు దేళపిసిద్ధమైన 

గిరినోప్తా జలపాతము (౯౦౦ అడుగులయొత్తు) 

“హూానావరుకడ నున్నది. 

సింధుడీవిజను----ఇది “చాల పెద్దది. బం గోళ 

రాజ్యములో సగము వైశాల్యము గలది. 

డీనిగుండ సింధునదికడ భాగము పవహీంచు 

చుండును. నదీతీర పాంతములు వాలపలనంత 

ములు గాన దీని నిండియాచేశపు ఈజిస్టను 

చున్నారు, క్రీ. వె, ౧౭౭౯ లో నొళజెలూచి 

సావంతుండు దీనింబట్టుశొని మేలనారంభిం చెను. 

వారిసంతతివా మారు లనంబడీరి. వారివేటకె 

యనేక ఫలవంతములగు ప దేశములు (గామ 

ములు కాళీచేయంబడి డొంకిలు బలియునటు 

చవేయంబజెనంట., కీ వె, ౧౮౪9లో తంతే 

జయించి బిటీషు పీభత్యము వా శాక 

మించిరి. జెలూచీలు విస్తాంముమంది కలరు, 

పట్టణములందు హిందువులు నివసించుచున్నారు. 

నామములు మహామ్మదీయు లవి” నే యున్న ఏ. 

జులాలును ఇదపఏియ. 
య టు 

క రా చీజిల్లాలో ప్రధా నస్థానము కరాచి 

పురము. గొప్పవర్తకము నడచుగెవు, లిట్లా 

ఫురము తోొల్లింటి కాలపు హిందువులనాటి రాజ 

ఛానిగ నుండీనది. 

"పాద రాబాదుజిల్లాయందు హాదరాబాదు 

ఫురము ప్రధాన స్థానము, సింధునదీత్రీరము. 

వర్హళస్థానము, చేతిపను లధిళకము, త్రొల్లింటి 

చలూ నీ యమోరులకు రాజధానిగ నుండీనది. 

దీని కుత్తరముగా. గొన్ని మైళ్ళదూరమునం గల 

వియాని గా )మముకడ జరిగినయుద్ధమున బింటీ 

మవారిచే నమా రోడింపంబ జెననిచెప్పంబడినదిః 

2211 “జై న బౌ గాన చెట్టు 

తారుజిల్లా వపార్క-రు కల్లాలూ ఇవి యడా 

రులు; సిర్ణల ప దేశములు. ఈ రెండుజిల్లాల 

పథాన కార్యాలయము లుమరో్కో_టయం 

దుంచంబడీయున్న వి. ఉమరోో-టయే సుప 

నధ లాగా నక్కరుచకవ ర్తి జన్మించిన కావు, 

ప.కా ర్ప్చూరు జిల్లాయందు వీకార్ప్చూరు 

ముఖ్య స్థానము. ఇది సింధునది పశ్చిమతీరమం 

దున్నది. కొంత వర్తశమును గలదు దీని 

కాగ్నోయముగా సింధునదికి కుడినైపుతీరము 

నందు సుక్కూ-రున ,దానికేదురుగ నెడమవెవు, 
తీంమున రో హీవురమును, ఆంటీకి నడుమ నది 

యందలిద్వీపమున బుక్కూ-రుదుర్షమునుంగలవు, 

ఇట సింధునదించాంట "రెయిల్వేవం తెన గలదు, 

సింధునదికి పక్సిమముగా లార్క్మా-నాపుంము 

గలను. 

అప్పర్శిండు ఫాంటయరుజిల్లా. పి.కారర్పూరు 

జలాకు తరముగా నున్నది, వ నవ వన ము7 నున్న త కాసు 

జాకో బా బాదుపుంము, 

బొంబి రాజ ధానియందు (ప్ర భుతిగమునకు 

లోబశిన స్వ దేశ సంస్థానములు టెక్కు. గలప్పు. 

ఐాలభాగము (స్రాముఖ్యతి లేని చిన్నవిగనున్నవి, 

కో Cy చ్చ y అ ముఖ్యములు శ్రర్బూరుసాటు, 3 ధియ వాడ ద్వీప 

కెల్చమునందలి పాలన్నూరుగేటు, మహశాంతి 
ల 

సేటు, రీవాకాంత్షేటు, కాంట్ (నవాబు) స్లేటు, 
రి వ్ ey 

కిచ్చి దీషపకల్పము నందలి రాజకోట్క భావ 

సగర్కు పోర్చందరు, జూసీఘడ్ స్లేటును ముఖ 
ల 

ములు. తేక్కి-నవి చాల చిన్నవి. మహానాష్ట్రి 
బ్ర 

"దేశమున కొల్లాపూర్, నావంతవాడ్మీ సాంగీ, 
య 

స్టబులు ముఖ్యములు. ఇంకేను జాంజరా 

(నవాబు) స్లేటును చెప్పందగినడియె, ఇదిచాల 

చిన్నది, 

బొక్కెనచెట్టు-బొ కన నీటిబొ క్కెన 
టే 

మెట్టబొ క్కె-న యని శెండువిధములు, దీని 
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సీటివీప్పలి యనియు నందురు. ఇది నీటియోర 

లను దరుచుగ లేచు చెట్టు. నేల పాకునది. 

లా, Lippia Nodiflora. సం జలవీప్పలీ 

దీని రస శక పాయము లించుక వేడిం జేసి (ప్రసవ 

తి మైలర_క్రమును తః రుతురక్రమును 

జక్క-గ వెడల జేయుననియు, పాముకాటు వివ 

మును హారించుననియు, వాతదోవము, క్రిమి 

రోగము, కుతీ, వ్యాధతలు, పిల్లల యజీర్లదోవ 

ముల నడంచుననియు, దీనికి పొాయమున జటా 

మూాంసి కరాడ (జేర్చి న నుదరరోగములను మల 

మూ తములగుండ జక్ల_గ వెడలంజేసి యాకోగ్య 

విచ్చుననియు, ఆకునం దుదరరోగముల వాపు 

టయు, గాయముల మాన్సుటయు గాయము 

నుండి ర_క్షసాావమునాపుటయు, పుండనుమాన 

'జేయుటయు, తలకుంగట్టిన సన్ని పాతదోవ 

మడంగుననియు, పసరు చెవిలోంబోసినచెముడు 

నివారణమగు ననియు,పసరు లోనికిచ్చిన నుబ్బు 

జాడ్యము, గఫో బేకము, విపో చేకము శాంతిం 

చుననియు జెప్పంబడినది, 

బొఖారాఖనాత్తు ఆ (మధ్యతురుష్క 

స్థానము చూడుండు-(బూక్క_ర దేశము చూ.) 

బొచ్చు ఎంతకాలిస్తె బొగ్గులవు 
తుంది?-—_(ఆంధీతోకో క్ర) 

బొచ్చుగల పందులు-వకోపాఖండము 
నందు యుగోన్దానియా దేశమున మేనంతటను 

గారెబొచ్చువంటిబొచ్చుగల పందిజాతిశలదు, 

అందు ముఖ్యముగ వం. దనుపట్టణపరిసర 

వీవుయంతయు నీజూతిపందులంబెంచి బజారు 

లందు విక్శియించుచుండుటకుం. బేరందినది. ఆ 

పాీంతములం దీజాతిపందులకు Fleeced pigs 

అసి పేరు 

బొడ్డచెట్టు (బ9 హ్మమెడిచెట్టఏ--- 
లా; Pious Hiss ఆం Wild Fig 
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1266, సం, కాకోదుంబరికా, కాకళోదుంబీరకా, 

కాకోదుంబరకి, 

మలపూః, మలయూా. 

దీనికాయలు పండినతోడ నే వురుగు లేర్చ 

డును గాన నంజూరు చెట్టుకు సంబంధించిన 

యధమవుజాతిగందో చెడిని, దీని లేత కాయలను 

కూరగం జేతురు గాన నిదియు భోజనపదార 

మనియే చెప్పంబడందగినది, క 

బొడ్డ చెక్క, బొడ్ఞాకుల రసకపూయములందు 

ఉబ్బురోగము, కఫపైత్యము, దుష్ట జాతికుస్లు 

రోగము, పాండువ్రు రక్రిపెత్యము, [వణములను 

నివారించు గుణము గలదని చెప్పబడినది. 

బొడ్డచెట్టు-- లా. Ficus Racemose 

(or Glomerata); ఆంగ్ల. Fig tree లక 

Gular Fig. సం. ఉదుంబరః, తీరవృయమ్కి, 

హేమదుగః. దీనిక త్తి చెట్టనియు, బొడ్డ చెట్టనియు, 

జో జల త ఉస ఫల్లుక, ఫల్లుసీ, ఫల్గుఫలమ్, 

థి 
వాడుక్ నామములు, 

వెగటురుచిగల్లి వణములకోధించును.ఉబ్బు, 

అతిసారము, నిదాహాము, తాపము, సర్పి, (ప్రమే 

హము, ర్టపెత్యెము, రకమూతీము, శ్రీల 

రక నావము, కుసుమ గోగము, అతిమూ తము, 

విశేచనములు, పర్య నష్తములను హరించును 

చలువ జేయును. చిగుళ్ళుగట్టిపరచును. పైత్య 

రోగము లడంచును, క బలాతినయ 

ముల గల్లించును, 

చెట్టుపాలు కంతులు, గవద బిళ్ళలు నివారిం 

చును, పండు ర కేన ది, ఏర్య వృద్ధి, వర్ణ స్తంభ 

నము, కండ్లకుచలవ, కొంచెము శేవ్మప9కో పము 

చేసి రక్ష (పైత్యము, కయ అతిసారముల నడం 

చును. "దినికి విరుగుడు ౧ సొంక్కి ౨ పుదీనా, 

జీలకర0, 3 జిల క 

బొద్ది చెట్లు తీగె--బొద్ది (1) సెక్షబొద్ది ౧ ఠి లు అ ౫ 

(2) చిర (లేక చిన్న బొద్దియని ద్వివిధము,. 
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శెటికి గుణ మొక్క-_కే. లా. Cassampelos 
Pareirae 

బొద్ది వేరు నల్హగ నించుశసు వాసనంగల్లియుం 

డును, రస శ్పాయములందు కాకజేసి (తిదో 

పములను శమింప6 జేయు ననియు, నుబ్బసము 

పొండురోగము మూతికృచ్చము వురాణగ 

పహాణి విషదోషము తయరోగములాు చక్షగ 

పనిచేసి నివారించుననియు ఆకు మేహశాంతి 

గల్లించుననియు, నూరి మైన వేసికట్టిన కొత్తగా 

యములు మాన్నుబట్టుననియు చెప్పబడినది. 

బొబ్బర్లచెట్టం-లా. Dolichos Sinen- 

sis అనియు, Vigna Catiang. 

సం, బర్బటకః, మరుత్క-రః,రాజమాష 8, 

ఏట నలచంద లనియు నందురు. ఇంచుక వేడి 

చేసి పురుషులందు ఏర్య పటుళ్వము (స్రీలయందు 

పాలుపడునట్లు చేయును. మలమూ(తముల నధి 

కముగ వెడలించి శ్రీ లరజోర _క్లమును శుభ 

పరచి అశ్ళరీరోగము నడం చును. 

ఇటులయ్యు స థ్నీణింపం కయ 

అపానవాయువు గల్లించును. మేహ్మర క్ట, బవ 

మెత్యములనుఒక ప్వడువి కారమును బుట్టించినను 

బుట్రించును. ర క్రెమును చెరిపి విదాహముగలి 

న కొంద రందునముః 

బొబ్బర్లకు విజుగుడు లుప్పు, జీలకజ్ఞ, 

దాల్చిని చెక్క, పులుసు, శ"ంఠి యని చెప్ప 

బడినది. 

బొమ్మల కొండపల్లి దుర్ధ్గవుం-- (కి 
పృభువులు-కొండ పల్లిదుర్లము చూడు(డు. ) 

బొలినియాదేశనంం-- దకీణమెరికా 
యందు పెరూదేశమున కీశాన్యదిశ గానున్న 

"బేశము. దీనికి సముద తీరము లేదు. క్ర. చె. 

౧౮౮ాళలో ఇిలీబేశముతో. గలహించిన ఫలి 

తముగ నది వారిపాలయ్యనంట. మధ్యగుండా 
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నేగు నేండీపర్వతపంక్షు లరెంటినడుమను ౧౩౦౦౦ 

అకుగులయెత్తుగల విశాలవంతమైన గొప్పవీఠ 

భూమి కలదు, 2356000 చతుకపు మైళ్ల వెశా 

ల్యముగల దేశము. ఆండీస్ పర్యతములందు 

సుప్రసిద్ధ మగు సోరోటా, ఇల్రిమాని అను రెండు 

శిఖరములు నీ"దేశములోనిని. పొటోశి వెండిగని 

యా చేశమునందుగలదు. ఈచదేశమునకు వి బేళ 

సను స్ఫానియావారిపరి పాల ననుండి విముకిం 

గల్గించిన బోలివరు సేనానిపే రీ జేనము న కిడంబడి 

నది. ప్రజ లిండియా జాతులవారు. వెండీ, రాగి, 

మొదలగు లోపహాములు గనులయందు దొర 

కును. రబ్బరు, కోళోతోంటలు విరివిగా నున్నవి. 

కాఫీ, జొన్నలు పండును. సూకి(౨౩౦౦౦౪.) 

పురము (వజాపిభుక్వ కార్యస్థానమున్న తావు. 

కాని టిట్రెకాకాపురము. పెద్దపట్టణము, ఇందు 

౬౦౦౦౦ జనులు వసించుచున్నారు. విజి కినుప 

బాటకలదు.పోటో సీపు రము పూర్యాన్నత్యముం 

గోత్యోవుచున్నవురము. గనులందు వెండి తగ్గి 
పోవుచున్న దట. 

రు సినియా స్టైటు---ఇండియా చాల్క-ను 

న్రేట్సులో నొకటిగ నుంకినది. ఇది తొల్లింట 

టర్కీ-పభుక్వము నకు జెందియుండి టర్కీ- 

అసి) మాల యుద్ధ సందర్భము న క్రి వె, 1873 

బెర్ణి నుసంధితీ ర్మా నము మేర కాస్టి) మా యందు 

జేరిపోయి మున్న ది. (ఆస్ట్రియా యాడుండుం 

టర్కీ. చేశము చూ ఐరోపా ఖండములో నిది* 

(హార్టిగోలినా సైటు, బాల్డ న్ రాష్ట్రములు చూ.) 

బొహిసియనిజ a(Bohimianism) 

పూచి శేచీల పాటింపక స్వేచ్భావర్తనముగ సంచ 

రించుటకు బొహిమియనిజ మనియెదరుం తొల్లి 0é3 

కాలమున బొహిమియాదేశథముననుండి మూసే 

రితర చేశ స్థులందు వ్యావీంచినదసి స్ఫురించెడీనిం 

ఇక్కా-లమున బాధ్యతలం బాటింపక (పవ 

ంచు నారించార్చి బొహమియనిజ మనెదరు., చె 
అ 
ద 



బొహిమియా ేనము 

బొహిమియా దేశనవంం---వరో పాఖండ 
ములోనిది. (ఆస్ట్రియా దేశము చూడుడు.) 

బోటని (వృక్షశాస్త్రము Bంt21y)- 
మ ంయున జగ్త్సచార్థములు నై చెత 

న్యస చతు లనియు (21126) వైతన్యరహి 

తములనియు (inanimate) ద్వివిధములుగ 

విభ జింపంబడియున్న వి. అందు చైతన్య సహతే 

పదార్థవిజ్ఞానమునకు B1010క్రy యని సాంశే 

శతనామ మిడియున్నా రు. వైతన్యరపాలివదార 

ముల నింక వేర్వేరు తెగలుగ విభజించి వాటికి 

వేర్వేరు సాంశేతికనామములం గూర్చికి. 

ఇంప Biology వివరించు వైతిన్య సహితే 

పదాం ను సచేస్టితము లనియు (Active 

life), నిక్సేస్టితము లనియు (Passive 1126) 

తిరుగ ద్వివిధములుగ విభజించియున్నారు. సచే 

ప్రీతే ఎైతన్యస సహితపదార్థములగు జంతుజూలముం 

గూర్చి ళు “0010823” అవియు 

నిశ్చేస్ట్వితి వెతన్యస హీతేపదార్గములగువృ ము 

కో ఏవరి౨చుక లకు bus స యనియు 

చ ier 

a2) 

వృహీజాతులు సస లకాపన ముద. వగు 
ట్! ) ౬ ౧ 4 

మయముదుంగాన వాటి. 'హార్చినక వస్త్ర = వ్ క్ 

మున ‘Natural Science’అని పరు వాసుకి 

నంచెమం ఈశా న్ర్రమున వృకుజాతులు ప్రూావ్రు 

లంబూచి కొ దునవియు, వూత కాపులు లెని 

వీయు నను . గు బెజుం/గుల విభజించియున్నా రు. 

పూత కాపు లేని వృవేజాతికి ‘Crypotogams’ 

అని సాం శకేతికనాముము. పూచి కాయుచెటయం 

దింకను సపీర్య బీజజాతంలు. నిర్వీర్య బీజ జాతులు 

సను రెండు తెగలు కలను. 

సవీర్య బీజజాతులకు కొబ్బరి, చింత, యుసి 

రిక మొదలగునవి సాదృశ్యములు. వీటి వి తన 

'ములనండియ్ వునర్చీజాంకరము కల్లెడిని. 

2214 బోటవీ (వృషేశా(స్తుము), 

నిర్వీర్యబిజజాతుల క నంటి చెట్టు నావ శమ 

పూచి కాచుజాతులకు స కసా అని 

చేరుకలదు. కొందరు పూఫులంబూచి కాయని 

జాతులకు ‘Flowering plants’ అనిర.కాని 

వీదప నీపేరు కేవలము పూవులంబూచి కాయని 

జూతులకు, పూచి కాయలంగాచు జాతులకు( 

గూడ వాడుచున్నారుః 

ఈవిభజన మింతటితో సాగక మొకే సంవ 

త్పరమున జీవనము ముగియు నాక Annu- 

als అనియు, రెండు వత్సవములలో జీవనము 

ముగియువాటికి ‘Biennials* అనియు అంతే 

కన్న నధిక కాలము జిపంచువాటికి ‘Perenni- 

als? అనియు బేరి డియున్నారు. 
య 

ఈ సొస్రుమున చిన్న మ-లపైలుగ ల మొక్కి 

జాతులకు Herbs అనియు, పొదలు కి 

లుగ నుందు డాకులకు షష పిన అనియు, స 

వృకీ మ.లగు జాపులకు Tైreeజుఅదియు నెక 

b 
విభజన చెప 

Lites we 
న్ గ wr పసం నే ww Nas 

Prostrate స Pde EU, Ca జ * 

Pn 
Rt 

? 

లగు జూతిశటును Root climbers wie 
యా 

తిన వేిళిసహయమున పకవాోకు వెలను; 
ల యా లో య, 

Hook climbers (ఇని ఆ ఫ*కానిమల కాం 
ఇ ల 

గలవ్ఫ), 

Tendril climbers- అనలా సన్నపు 

తీగలచుటులంజాచి వాటిచే నె తిగుకాొవు సవ 
వ అవి 

లంవించి దానిపై నాధారపడి యెగచ్యాజలత 

లును, Twiners అనగా మలె జాజి పెండ 
య 

లము కందమూలపుదుంపతీంగలకు చుట్టుకొ 

నుచు నెగబాకుడాతులున్న, water plants 

లేక marsh plants లేక aquatic plants 



బోటనీ (నృతుశాస్త్రుము) టె 

అనంగా నీటియందు 

కలువు, తొము్ర మొదలగు 

ss Dry plants లేల desert 

plants లేక Xerophytes (జెరో3 (అటు) 

అనగా నీరు తక్కువ గానుండు తావులందు 

పెరుగు బప య డు చెముడు చెట్టు, మొగ 

లిచెట్లు, కి త్రలినా , కలబంద మొదలగు సీరక్కు- 

or Hydrophytes 

కల్లి పోక జరుగు 

కాలేని. చెట్లజాతియు, Parasatic plants 

అనగా నొకచెట్టుపె నాధారపడీ దానిపైం 

జరుగు బదనికణాతిచెట్టున, saprophytic 

plants అనంగాకుక్క-గొడుగు (151001) 

కాకీబొడు ను మొండిచెయ్యి ముదలగు మృతేస 

షు. జరుగు వృతేజాతులునుగా వ్భ 

జింపంబడి వినరింపంబకుట గాననగుచున్న ది. 

| ఈ శా స్త్రమునం దారి జేరిన పాశ్చాత్య 

ఏదాగంసులు వృవుజాతులను శ్యాన్ర్రతః యవి 

పూచు పూవుల విధములంబట్టి Natural 

orders అనియు, Scientific classifica- 

tion అనియు( 'బేకులనిశి వాటిధర్మముల మేరకు 

విభజించి యున్నారు. అందు Families 

genera and species లనాధారముగ. 
లని పభ జేంచయున్నారు. 

విటయొక్క_ా  గుణగణములుు లత.ణములు 

ప వీనరింపంబడీనవి:- చెట్లకు వా ముం 

సును. అవి పెరుగంగలను, ద వసచారములనే 

య. ఆకుపచ్చరంగు గల్లి యుండును. 

సంచరింపంజూలవు, దానిజాతి నేవృద్ధి జేసి సికొన బీజ 

ములనిశును. గాలిని బీలు ృకొనంగలవు, కార్ఫిన్ 

Car bon) అనలా హాసు చీల్చుకొని జీర్ణ 

మునర్చుకోని చెట్లకు జంతువుల కుంగూడ నాహార 

సమం నుపయోగించు Stareh- Pro- 

Chlorophyll- 

Protoplasni లత లక గలిగింప. 

లా 

ర 

tein- Fat sugar- 

గఖనని వెప*ఇంబడీనది, 
వా 

15 బోటనీ (వృ త శాస్త్ర ము) 

వృతేుజాతు లన్ని టికిని గాలి యుదకము, 

వెచ్చదనము, సూర్యరశ్ని యత్యవసరములని 
పరిశీలకులు తెలిసికొనియున్నా రు. విదప భూమి 

యందున్న 1. Phospherus salts, 2. Ni- 

trogenous salts, 8. Magnesium 

salts, 4. Calcium salts, 5. Potassic 

salts, 6. Iron salts ను, l. Oxygen 

gas, 2. Hydrogen gas, 8. Nitrogen 

4. Carbon-di-oxide అను 

లును కొలిపి పది Essential Elements అనం 
బకునవియు చెటయాహారముగ. జెప్పంబడీనవి 

గాన సీట్ల నెజుంగుట నృకుశ్యాస్త్రవే త్తల కత్టవ 

సరమై యుండెడిని, 

రైవ్, గాలు 

వృతేములయుత్స్ప త్తికిం బధా నమార్గములు 

రెండు శా న్ర్రుమునందు( జెప్పంబడినవి. అవి 

౧ వి _త్రనముల మూలమునను (Propogation 

by seeds), ఐఇతర సాధనముల మూలము నను 

( Propogation by Vegetation means) 

వీజములనుండి మొలచు చెట్లజాతులవి తనము 

లను పాశ్చాత్యవృవ శా ప్రజ్ఞ లొ కేపప్పుబద్ద 

గల ఏక దళబీజ) జాతులనియు (Monocoty- 

ledons), రండుపప్పుబద్ద లుగల (ద్విదళ బీజ) 

జాతెలనియు (Dicotyledons) ద్వివిధము 

లుగ విభజించియున్నారు. అందు వకిదళ వీజ 
జాతులు 1. Graminae (ఛాన్య జాతులు, 

ఏ Palmae (కొబ్బరి తాటి ఈ6ంత మొదలగు 

వృతుజూతులు) లీ. డీ. 326926 (వోశలజాతులు, 

౨,౦61 10126686, 5. Liliaceae (కలువు 

తామర చెంగలువ 'ముదలగు జాతులు 

6. Amaryllidaceae (తోంటకూర వెట్టజా 

తులుమొదలగునవి, )?* Iridacsae,5. Mus- 
aceae, 9. Orchidaceae (ఏవీల్ జూతులు 

"మొదలగునవి 

వీదపం జెప్పంబడినవగు ది(దళ బీజజాతులు 



బోటనీ (వృత. శాస్త్రము) 

(Dicotyledons) తిరుగ (1) archichla- 

mydese జాతులనియు, (2) Sympetalae 

జాతులని యుది(విధముగ విభజనచెప్పంబకీనది. 

Archichlamydeae జాతియం దుప 

జాతు లిరువదియారు కలవు. వీటికి Na- 

tural orders అనియు నందురు, ఈడజాతి 

భేదములు పాశ్చాత్య  విద్యావిశారదులు 

ముఖ్యముగా ఫుష్పములభేదముల ననుసరించి 

విభజించి యుండిరి. 1. Fagales జాతి, 

2, Urticaceae a8, 8. Moraceae జాతి, 

4. Loranthaceae 8, 5. Polygona- 

ceae జూతి, 6. Chenopodiaceae జాతి, 

?.Portulacaceae 18,8. Caryophyl- 

laceae 18, 9. Ranunculaceae జాతి, 

10, Anonaceae 18, ll. Lauraceae 

జూత్కి 12. Cruciferae =8, 13, Rosa- 

ceaeజాతి (గులాబీ), 14. Leguminosae 

జాతి (కంది, పెసర, ఉలవ ము పప్పుజాతులు), 

15. Rutaceae జూతి,16. Euphorbiaceae 

జాతి (అనంగా పాలుగల చెముడుజాతులు) 

17. Anacardianceae జూత్సి 1౫. Sapin- 

జాతి, 19. 

జాతి, 20. Malvaceae (పృర్తిజాతి), a 

daceae Balasaminaceae 

Dilaniaceae జాతి 22. Dipterocarp a- 

ceae m8, 28. Caricaceae జాతీ, 24. 

Cactaceae బ్రహ్మా చెముడు జాతులు 25, 

Myrtaceae, 26. Umbelliferae. 

వీద పః జెప్పంబడిన Sympetalae జూతియు 

ద్విదళ బీజజాతిలోని దే. ఇందు పదునొకండు 

భేదజాతులు కలవు, ఏటింగూడ Natural 

erders అసి మెదరుం 

l. Ericacea 298, 2. Myrisnaceae 

28,5. Apocynaceae జాతి, 4 Convol- 

2916 బోట్ట విరా 
వ 

vulaceae జూతి 5. Labiatae జాతి, 6. 

Solanaceae జూతి, 7. Scrophulariaceae, 

జాతి, ఈ Acanphaceae 8, 9. Rubi. 

aceae జాతి, 10. Cucurbtaceae (గుమ్మడి 

వాదులజాతుల్సు, ll. Compsitae. 

ఇటుల పూవుల భేదములనుండి విభజింప 

బడిన యేకదశళ బీజజాతులు, ద్విదళ బీజజాతులు 

సాముదాయక లవ.ణభఫేదముల నీకింద వివ 
) 

రింపంబడినవి, చాటినెటి యాంగమున నివరించు 
య య 

టయె సమంజసముగ నుండుంగాన నటులనే 

వివరింపబడినవి, 

Embryo—with one cotyledon 

(mono cotyledon) stem with closed 

bundles, scattered in cross section, 

leaves generally parallelveined, 

flowers witb parts in threes. Em- 

bryo, with two cotyledons (0160- 

tyledons) Stem with open Bund- 

les, usually in one ring, Leaf net- 

veined, flowers with parts in twos 

fours, or fives, rarely in threes, 

(a) Archichlanydeae, Perianth 

either absent, or in one whorl, or 

if in two whorls the parts of the 

inner whorl {patals) free, sometimes. 

one whorl is missing owning to 

supression and occasionally the 

corrolla is gamopetalous. 

(b) Sympetalae— Perianth in 
two whorls, Corrolla with few 
exceptions, gamopetalous, stamens 
twice as many as the petals, or as 
many, or reduced to four or two 
Epipetalous except in Ericaceae 
and campanulaceae. 

బోట్టోమ్లా (Bottomry)- (వాణిజ్యసం 

బంధపరి భా పా పదము). సరకులంగొంపోవ్రుఓటడల 



బోడ తరము (బోడ సరము) చెట్టు 

నన్యులకుం గుదువ బెట్టుటకు చేరు. అట్టికార్య 

మున వాయ ంబడుపత్యమునకు “Bottomry 

Bond” అని పేరుః 

బోడతరము (బోడసరము) చెట్టు - 
బోడ తరము చెట్ల తెక్క_ లేనిభేదములు గలవం 

దురు. అందు పెద్దబోడతరము, చిన్న లేక సన్న 

బోడ తరము, లెల్లబోడ తరము, నల్రబోడ తరము, 

ఎఆ్రబోడతరము,నిటిబోడ తరము ననునవి లెక్కి-౦ 

అన్నిటికిని గుణము నందు 

భేదము అంచంబడుట లేదు, ఇందు తెల్లబోడ 

తంము శేవ్షమందురు. లాటిన్భాయందు తెల్ల 

బోడతరమునకు ‘Sphaeranthus Indicus’® 

అనియు, బోడతీర నామాన్యమునకు ‘Sphaer- 

anthus Hirtus’ అనియుం జేరు శలవంట, 

| ము6డీకా, 

న్రమణా యను 

వేళ్లు సామాన్వతః గాననయ్యాడిని. 

ప 

సంస్క్భాతేమున స. భిముః, 

ముండితి కా, ముండీ, ఇాంవిణ్స్ 

బాడతరమువిత్తుల చూర్తము కిమిహం మని 

యు, వేకునందు మూలవ్యాధి నివారించుశ క్రి 

కలదసియు, 

సామాన్యముగ రొమ్మునండ య్యెడి కురాపులు 

సమూలము 

నందు ఛిదక శ రీరమును బాగు చేసి థాతువుష్టీ, 

నాకునంము ప్రల చను కుదురు, 

చివారించుగుణము కెలదసియు, 

వీక్యవుస్టే గల్పించుగుణము గలవసియు6 జెప్ప 

బడీనది, 

బోడలరము వెళ్ళు, కాడలు పువ్వుల రిస 

శపూయ చూ ,ములందు వెడివేసి యీ కంది 

వోగముల నివారించుక క క కలదందురు.__ 

స... కన అనులోమ వాతెమ్యు 

అందోళీ నరోగము, ఉన్నాదరోగము, కామిస్ట, 

కఫదోవముు, గళరోగము, గుల్ల, జ్వరము, 

ద్భంద్య్భరోగములు, భమ, భయరోగము, 

మనోచంచలము, మూత ి ముపడుతరి చురుకు, 
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మూలవ్యాధి, మేహరోగము, రక్షవాతము?. 

మున డవ న్ పద ( బూర గాలు రోగము: 

శెరాలలు, 

వీనివిలువ యాయు ర్వేద వెద్య శెయ్రమున 

ఏవరింప6 బడినది. బోడతరము. 

కున గలించుననియు, వాచాలత్వము. 

నధికవఅచుననియు, అన్ని జాతుల విణములను 

మాన్పుననియు, వ. డితుగ 

వ రీరము నకు గల్లించుననియ 

కలు తిరిగి నల్లగబయలు'వెడలునట్లు జేయ గల 

శక్తి దీనికి గలదనియు, శరీరమున ముడిమిని, 

వ్యావింపనీయక ఇ వరీరపటిమను, ఒ౬ మును యా 

వనమును, నిల్వ చేయునని యు, పరమితమునకు. 

విసారముగ 
వానో 

రసి నెరసినతల వెండు 

మించిన విర్యపటిమం గల్లించిి, రతిసౌఖ్యము 

జేయుశ క్రి దీనికి గలదనియు, 

'తామి*మును వ్నిచే శుద్ధి బేతురనియు బువా లూ 
7 

వివరించిరి 

బోడ సరవువిత్తుల (శర్య-రతోం గల్చినచూ 

రము) నొక సంవతి రము తప*శ సేవించిన పోయి 
ణ్ యి 
నయా వనపటిమ తీరుగ (గల్లి న్ (డుకలు కస్తూరి 

న ఖిలమింప. 

నల నల్లనయి తు, బలము స్పిర పడు 

ననియు, పూవులను 

జేసి యావునేతితోం బుచ్చుకొనినను, బోడతర 

ఫు వెళ్లు గుంటశలగర వేళతో సవు భాగము సీన్ల 

నారించి చూసముం జేసి యానవునేశితో నొక 

సంవప్పెచము పుచ్చుకొనినను మిక్కిలి వీర్య 

పటిమ, ేహబలము గల్లి ముడిమిబాధ లేశ 

విడ చెండీంచి ము 
న 

తల నెంకు9కలు నల్లగ బయలు దేరుచిహ్న ముగ 

రతినాఖ్యా భిలాపి.యై మనియుండుననియు , తొల్లిం 

టికాలమున రసవాదశ్మాన్త్ర యోగులు రాగిని 

బంగారుగ బోడతరము నుపయోగించుచు. 

"జేయువారనియు. జెప్ప(బడినది. 

విత్తుబోడ తరమను 

Sphaeran thus Indicus 

మఆజియు సీజూతికిం 'జేషన 

జాడొకి లా, 



బోడి నెత్తికి బొండుమల్లై లేలకు? 

అనియు సంస్కృతమున వ్రీహాహా న్త్రీహపు ప్పా, 

హబుపా యనియు నందురు. ఇది వేండిచేసి 

కమి గుల్మ జలోదర, వ్రీహ, మూలశంక, 

శేమ్మముల నివారించునని చెప్పబడినది, 

బోడినెత్తికి బొండుమల్లె లేలను?- 
(ఆంధ్రలోకోక). 

బోడీస్ లొ (Bode’s Law)— సు 

నొమోి శాస్త్రమున సూర్యునుండి Planets 

కుంగలదూరమును లెక్కి-ంచుట కగువిధానమున 

కీశేరు వాడంబకినది. ఇది కేవలము పరిశీలనల 

నుండి యేర్పడజినదిగాన 00011021 అనిరి. 

కొందరు గణితశాస్త్రువిధా నపరు నీలెక్కు_ 

యించుమించుగా సరిపోవు ననిరి. 1కడుదూర 

మునంగల నెప్ట్యూనుగోళముంగూర్చి పరిశీలన 

యట్లు కుదిరినదని చెప్పుబడీనది. 

0-8-6-12-24-48-96-192-364 ఏటికి 

నాల్లు చేర్చి నచో ఈకిందిఅం కెలు వచ్చును. 

4-7-10-16-28-52-100-196-885. 

బోదకాలుపురుగు---ఇది నూక్షుజీవుల 
{ worms) జాలీకిం జెందిన పురుగులనుండి 

కలుగు న-టువ్యాధి. దీనివలన జరముతో 

గూడి కాలుచెయిమొదలగునవి వాచి, బోద 

కాళ్ళు, బోద చేతులు, బోదఅండములు, బోద 

స్తనములు ఒకటిగాని రెండుగాని యేర్చగును. 

'లెక్క_దినములమేరకుం గాని కొందరి కప్పట 

ప్పటః గాని జ్వరము గల్లుచుండును, కొన్ని శరీర 

అతిమూ 

త్రము ౧౦౩ క గీలదనుక జ్వరము గల్లుచుండును. 

వి'రేచనబద్ధము కాకుండ ఫరీీమును గాపాడు 

కొనుచుండిన నీజ్వరము నాప వీలగును. అజీర్తి, 

పెత్యో దేశము, ఎక్కు-వ్శమపడుట, ఎండ లోం 

దిరుగుట తప్పక జ్వరముం గల్లించును. రక్షనాళ 

ములలో నివి గుడ్డంబెట్టి ర _క్షపవావానిరోధము 

ములకు జ్వరకాలమున విదాహము, 

2218 బోధనై కాదశి ( మేల్కొల్చువకాదశి) 

గల్లించినకతన బోద వర్చడునని పరిశీలకు లను 

చున్నారు. అట్టినాళ ము వాచి నొప్పి గల్లి బోద 

'యెకర్పడున(ట, జ్వర పొరంభమున విస్తారము 

చలిగల్లి యుండును. రాతుఛలం దీప్రురుగు 

కాద గలట్రయుండుం గాన నాతావుల రక్ష 

ముందీసీ అద్దము సపెపూసి భూత అద్ద ములతో. 

బరిశీలించిన నాపురుగు లగుపడును. ఇది దోమల 

కాటుగుండాొ వ్యావించు నంటువ్యాధిగ 6 జెప్ప 

బకిసది. (జెకమ్సు చూడుడు. అంటు వ్యాధులు, 

సూత్మజీవ్రలు చూడుడు.) 

బోదారుశృంగి — ఇది గుజరాతుదేశ 
మున పర్వతములందు దొరకు శిల యనెదరు. 

రసబద్ధము జేయు ననియు, తిదోషశమున 

మొనర్చ వణముల మాన్ని రోగముల నడంచి 

క్ గల్తీంచు ననియు, తేల వెంకు9శలక్షు 

కాంతి గల్లీంచు ననియు. జెప్పంబడీనది. 

బోదాక్ష గోతము -- (ముద్దల గణము 
చూకుండు.) 

బోధ రగణమం---ఇది విశ్వ చాహ్మాణుల 
యుదొకగణము, ఇం దైదుగోత)ములు చెప్ప 

బడినవి, ((పణవ శాఖ విశ్వ బాహ్మణులు చూ 

౧. బోధకగణము- ఇం చెను గోతిములు 

కలవు, ౧ కల్పర్షి గో తము- బోధక్క కల్ప, 

ఉపకల్ప (తయారైయ పవర. ౨. చేవ 

సేన గొ త్రము- శావాంన, ఆదిత్య, విశ్వజ్ఞ, 

(తయా రైయ (పవర) 3. ఆదిత్యర్షి గో తము- 

కం లా సైయ్య పవరు, ర. నిగ ౧ము- విచేతస, 

విధి, నిగమ, (తయా రయ (పవర). ౫. ఉప 

యజ్ఞ రి గోతము- ఉపయజ్ఞ, సభ్య, కమ, 

నియత, శియావద, (పంచా రేయ పివర). 

బోధనైకాదశి 'మేలొ ల్ఫు ఏకాదశి)- 
దీనిని “ఉత్లానెకాదశి” యనియు నందురు. 



బోధాయ సగణము 

శయ నెకాదశిదినమున పరుండి నిదురించిన 

విమ్హు దేవుండు బోధ నెకాదశియందు మేల్టాంచు 
ప (పండుగలు చూడుడు. కా ర్రికశోద్ల 
యేకాదశి ను ప్టంకాదళులు మ, .) 

బోధాయనగణము- -ఇది విశ్వబావ్మా 
ణులయం దొొకొగణము. ఇం ఎదైదుగోతీములు 

చెప్పబడినవి, (సామశాఖ విశ్వ బాహ్మ ణులు 

చూడుడు, .) 

౧ః బోధాయనర్షి గోత్యము: బోధాయన 

జూతరూప చిత సేన (తయా రైయప్రవర.) 

9 జాూతరూపర్షి గోత్రము; జాతరూప చిత్ర 

సన (పబోధన, (శ్రియా నైయహివర) 

కి. చిత సేనర్శి గో తము: చితి సేన పబోధన 

జయ జయసేన విభవ (పంచా రేయప్సవర). 

ల జయ సేనర్షి గో తము: జయ సేన విభవ 

ఏియప "ద పతి భార్మిక ని విఘనస (పంచా నై శేయ 

పవ), 

౫. నిఘనర్షి గోతీము: విఘనస 

పిజూపతి (కృయారేయపీవర). 

బొధాయనర్థి-- ఈమ హాళ్ళుం డాంధు+6 

డనియు, నివాససలము సరిగా. చెలియరా 

కున్నను పాగక్సముద“తీర మనియు బలమగు 

పితీతి కలదు. మ 

నూత%ములు సుష్కసిద్ధములు, కడు పాొచీనుండసి 

వేజుగ వాధియనఫ్క ఆ లేదు. ఈతని సూ తెము 

లంబట్టి యక్కౌాలమున వ్యావీంచి యుండిన 

(వేవర న్యాయాది) కొన్ని దురాచారములు 

ధగ్మములని తవా నూలి ముల దంగీకరింపం 

బడీయున్నను, ఈమహాతు. డొనర్చిన ఘన 

కార్యము సూతరచనకు (సూత్రములు చూ 

వ పా౦రంభ మనియు, వేద ధర్మములను 

సూత్యములుగ రచించుట సీయునయె ప పధమ 

మున నొన ర్చెననియు నెిజబుంగ వలయును, 

2210 బోనన్ లేక బోనసు టు 

బోధాయన రి రేఖాగణిత (Indian Geo- 

metry) ధర్మములను భరత జేశమున పారం 

భించెను గాని యెక్కు_వగ వివరింపమి నాపోరం 

భించిన పేరుపతిస్టలాయాప స్పంబ నికే దక్కించు 
చుందురు. (ఆప స్తంభుడుచూడ (డు. శోఖాగణి 

తము చూడుడు. జియోమిటీ) చూడుడు), 

బొధివృక్షవుం-- రాస లము. 
గయకడనున్న వృతే ముక్రింద తపం బొనరి, 
బుద్ధ భగవానుండు జానవంతుండగుబుదుండగుట 

సీవృవేము నకు బోధివృక్షు మనియు, నామహ 
సీయునకు బుదుండనియు( 'బేరయ్యె నంట ఈ 

వృతముయొక-కొ మ్మను నాటి, బృతుక జేసి. 
అశోశచకివ _ర్థిసుతే యగు సంఘమి త్ర యను 
యోగిని సింహళమునకుంగొంపోయి అనూరాధ 

పురమున నాటినది. ర్రిక్కొ-లమున నది యొక 

బోధివృతు మై బొదుల వ మ యున్నది. 

ఈవృతుముల నాంగ్లో యులు “Botree” అను 
చుందురు. (బుద్ధగయ చూడుడు. బీహారు 
దేశము హూ .) 

బోనసార్టిజన్ (Bonapartism) — 
ఫ్రాన్సు జేశమున | కీ, వ. 1769 మొదలు 1ర్రై21 
వణకు రాజ్యమేలిన యొకటవ Nepolean 

Bonaparte యొక్కయు, వీదప మూడవ 

Nepolean Bonaparte యొక్క-యు(అన గా 
రఠోజవరిక్ర స్తు లవలంబించిన రాజనీతివి ధా 

నము. ఈకళ నా రాజవంశ స్థులకు ఫ్రాన్సు రాజ్య 

వాలన మప్పగించ నిచ్చగించు పతివానిం 

గూర్చియు నుడువంబడుచున్న ది. 

బోనస్ లేక బోనస్సు(Bం115)-వాణ 
జ్య సంబంధ సరి భా పొపదము. ఒక Company 

యొక్క_ మామూలు 8671646364 నళదనముగ 

నొసంగంబడిన ద్యవ్యము, ఇది నగదుగా నిచ్చి, 

చేయ(బడవచ్చున్న, లేక చెల్లింపం బడవలసిన 

premium నుండి మిన నహాయింపంబడవచ్చున్ను 



ఖోన్ టు వీక్ 

బోన్ టు పిక్ (Bone to పంకా 

కష్టసాధ్యమగు (పయశిమున కీచే పేరు సామెతగా 

వాడుచుందురు. ఇటలీ జీశముశడనున్న సిసిలీ 

ద్వీపమున వివాహసందర్భమున కన్యాపిదాత 

యల్లున కొకయెముక'నిచ్చి “నీవు భార్యను సమ 

రింపంగలవని చూప నీయెముక నెత్తుము'' అను 

కా ముండెన(ట. 

బోయణాౌతి-.(కొరవజాతి చూడుడు. 

బోయరులం (B0615)- క్రీ, వె. ౧౬౪౮ 
ముద లించుమించు లెంకు శ తాబ్బములవణకు 

దవీ.ణాఫికా దేశమునకు వలసపోయి అట 

గాప్పనొప్ప సేద్యగాండైన హాలండు దేశ స్థ 

లకు బోయరు లనిపేరు. “బోయో”రన వ్యవసా 

యకుండని యరము. క్రీ వె, ౧౮రెగొరా౧౯ ౦.౨ 

జబోయరు యుదము చేశ ప్రసిద్ధము. 
యి థి 

మంచిస్టితియందున్న వ్యవసాయ కులు, యుద్ద 
యా థు 

నైవుణ్యముగల సరకులు ఆతిధ్యమిాయ 

చెనుదీయువారు కారని ప్రసిద్ధి. 

బోయిలింగుపోయంంటం (Boiling 
ర0inb-నీటిం గాచిన నది యావిరిగ మారుట 

బోయిలింగనియు, అట్టి బప రేచరునకు బోయి 

లింగుపాయింటనియు సాంశేతికనామములు బి 

ఆంగ్గర సాయనిక శా స్త్రవిదులువాడుచున్నా రు. 

సీటియొక్క_ జోయిలింగు పాయింటు భూమిపై 

పల్లపుంి) బేశములంద ధిక మై పర్వ తాగములు 

నెత్తుపి దేశముల తేక్కు._వగా 

నుండును. సర్వసాధారణముగ పల్లపు భాగముల 

ఫారసీ టు తెక్నామాటరునందు ౨౧౨ డిగీ9 

లకడను, అదియె సెంటిగ్రకు తెర్ళొమిోటరు 

నందు ౧౦౦ డిగీ9లుగను సీటియొక్క_ గోయి 

లింగుపోయిం టుండునని తేలినది. కాసి, గాలి 

యొ తడి పోనుపోను తక్కువగన గుచుండు.గాన 

పర్వతా్శాగముల వాటివాటి యెత్తు ననుసరించి 

మొదలగు 

2220 జోయిలింగు పోయంటు 

వేర్వేజు తక్కు-వబుంపశేచరులందు నీటియొక్క- 

బోయిలింగుపోయి టు కల్లుచుండును. ఉదాపహా 

రణముగ మాంటు స్టాంకు (పర్వ తాగము) న 

ఫారసీ టు తెక్నొమాటరునందు ౧౮౫ డి గల 

న గ సంటిశోండు'తెర్మామోటరు 

నందు ౮౫ డిగీ)ల శుంపరేచరుకడను. నీటికి 

బేయినలింగుబోయి టు కల్లుచుండును. 

లోవాము లిట్టిభేదములతో చెక్కు_వెటంవ 

శేచరులందుం గాని కరగవు. సాదృశ్యము గా 

బంగారము సెంటి గడు 'తెర్ళొమోటరునందు 

౧౦౬౪ డిగీ౦ల శుంపరేచరున కరగి, ౨౫౩౦ 

డిగీ౦ల (వేడి) "బంపరేచరుకడ నీరువలె (పవ 

పాంచునది యగును. తగరము ౨౩౧ "బంపేే 

చరున కరగి ౨౨౭౫ బుంపరేచరున నీరువతె 

క ములింగుపో బుంటని 

చెప్పబడి నది. రాగి ౧౦౮-౨ జుంప చేచరున 

కరగి _౨౨౦౦౧ డిగి్రల శుంపరేచరున జోయిలిం 

గుపోయింటు గల్లునని చెప్పబడినది. భూమి 

యొక్క- యుపరిభాగపుపొరలో నాలుగవవంతుం 

[పవహా ంచుంగాన నది ౧౫ 

డునని చెప్పంబడీన సెలికాన్ (Sil icon) సెం 

ట్ గడు ౧౫౦౬ కడ కరగి ౩000 aA "చెం 

పచేచరున సీగువలె (ప్రవహింప నగునటి బోయి 
వ 

లీంగుపవోయి ౨టు సదించుననిచప్పుంబడయున్న ది. 

ఇట్టివి సర్భ సాధారణము గ సెంటిగోడు కెక్ళో 
లు య 

మోటకునం బే కే "ప చేచకు చెడి డీగగలను 

తెకి ంచుచుంకుట పరిపాటియెయున్న ది.మ త్రీయు 
Ww రాం 

నీటివతె పాటునటు శరంగంచేయంగల వేండీనే 
ఇవి, 

(డిగీలు) బభోయిలింగు పాయింటు (Boiling 

point) అనెదరు. 

కది యిటులుండ గాన్ ల (gases) బోయి 

లీంగుపాయింటు విచితసముగ నుండును, ఇది 

"సెంటి గడు తెర్నోమోటరునందు మస. (mi- 
/ (Ea 

nus) ౧౫౨ డి గీలకడ, ననగా ౧౫౨ డిగీ 

లశీతలమునను ఫూవోళ₹ెన (fluorine) 
cn (san 



హోల్ (Bore) 

౧౮౭ డి గీలకీతలమునను నై టోంజెన్ ౧౯౮ డి 
— లో 

గీలశీతలమునను ఆక్సిజెన్ ౧ నొక డి గీలశీతలము 

నను బోయిలీింగు పాయింటు గల్లీనవి గా జెప్ప 

బడినవి. ఇట బోయిలిం గనిన దాని దవరూ 

పము మాజీ యావిరిగ నగుటయని తేలుచు 

న్నది. ఏటం గొన్ని టేకి వేండిగల్లించియు, కొన్ని 

టికి శీతలము గట్లించియు సోయిలింగుపోయిం 

టుగలింపగలుట తేలుచున్నది. 
౧ ౧ 

బోయలింగు పాయింటువే౭డి సా ధారణముగ 

ఏ రావిరిగ మార్చు జెంద జేయంగలవేడి నం 

దురు. ఇది వాతావరణపు ఒత్రిడింబట్టి వేరుగ 

నుండుటయీ గాళ వేర్వేరు (దవప దార్థములకు 

వే ర్వెటుగనుం డెడిని. ఎ త్తగుకొలంది మారుచుం 

డును. నీరు సామాన్యముగ భూమి 

డి € లి గ “5 గల ఫారస్టటునందునను(౧౦౦ సెంటి కు) 

"మోంటుచెంకు పర్భతేశిఖరము పె ౧౮౫ ఫార 
యా a 

సి టునందునను Boiling point నందువము, 
J 

ఇంక స్పిరిట్పు ఆఫ్ వైన ౭౮ సెంటి గోడనియు, 

పాదరసము 3౫౭ సెంటి గ 

జెప్పు,దురు. 

బోర్ (Bంr0)— సముద“జలములు సూ 

ర్యునిచేం గాసి చంను)నిచేం గాని యాకరి ంపయబడి 
యిం 

వోటు గల్లి యెత్తు నకు లేచును. ఆసమిపపి దేశ 

౨౧.౨ 

డనియు( 

ముల సముదమునం జేరు త్వెరితమున పొరలి 

పాజు నది మొకటి యుండునేస్సి యెస్తునకు 

లేచిన సముద)ఫునీ రానదినిటిని రాకుండ 

సిలువుటయే గాక్క వాటము కుదురునేని తా 

నెచునుతిడిగి నదినోనికివేగనముగం బర్విశనుటయు. 

x నబదు. ఒక ప్వుకుగొప్పధ్వనిం జేయుచు నదిలోని 

గ్ 'తెవ్యకితముగం. బర్విడు చుం కును. అ ట్టి 

రుగునకు “Bం1r6? అనిపేరు. 

బోరిస్ (30113) — రగ్యును నామము. 

ప సికుం డి య్యాము. పురుష నానుము. 

ర 

3 

x యు 

జా 

పై 
యూ 

నే 
(a) సవ నామములు సపోహాడుం కుం ) 
లలి 

# ల 

2291 బోర్ని యోద్వీపము 

బోర్షియోద్విపవుం-- ఇది ఓీసీని మా 

యందలి మ లేసియాద్వ్ప సమూ హామునకుం 

జెంది యందలి సుండా ద్వీపములలో నిదై 

యున్నది. ఇది సుమ తా9ద్విపమునకన్న మతీ 

యంత కలదనియందురు. భామద్య రేఖ దీని 

గుండా నడిచెడిని, జావాద్వీపమున క్రీశాజ్యదిశ 

నున్నది. ఇందు “కిని బాలు? అనువేరుగల యగ్నీ 

పర్వత శిఖరము సముద పు నీటిమట్టము పై 

౧౪౦౦౦ అడుగుల యెత్తు గలది కలదు. సమూ 

దింపు గాలుల చే నిది సమశీతోవ్వప) చేశ మని 

చెప్పంబడుచున్న ద్వీపము. భూమి చాల ఫలవం 

తము వజములు, బంగారము దొరకుగను 

లిందు. గలవు. 'జెొరాంగోటాంగు? అను పేరు 

గలజాతికోతు (తోశలేవివి) లీద్విపమున విసా 

రముగా6 గలవు. ఇందలి యాదివువినాసులగు 

దెయాకు జాతివారు డ్విపమధ్య భా గములందు 

నము మలయాజాతి చీనాజాతి ప్రజలు తక్కిన 

ఇ రతములందున నా వసించుచున్నారు. రాజ 

ధాని బూరినీవురము. ఇట చేశాధిపతియగు 

సుల్తాను నివసించుచున్నా.ండు, కాసి, సామంత 

రాజులు నిజపరిపాలకులని ఇప్పంబడినది.పశ్చిమ 

తీరమున నున్న Pontianak పురము డచ్చి 

వారిది. బూ)సికి నె రుతిదిశ గానున్న సరవాల్ 

పురమున నొకయాంగ్లో యుండగు భూపతి రాజా 

యను బికుదముగల్లీ పరిపాలించుచుండునుః 

Sj. James Brooke అను పేరుగల మొదటి 

ఆంగ్లేయపిభువు బేశస్థులను సన్మార్గపవ రకస 

లుగ జేయుటయం చెక్కువ శ్రమపడినవా 

డనియు, నిది వారికుటుంబమునకు జూగీరనియు. 

జెప్పంబడ్నధి. 

బోర్ని యో ద్వీపముయొక్క- యు కర భాగ 

మును, ఆపాగింతమున శే గల లబూఅన్ ద్వీప 

మును నాకబి”టీమకంనీ వారి పరిపాలనయ౫ 

దున్నపి. ఈద్విపమున గత కాలములందు. 



గొన్ని ఘా [మ€లగు కూ6ర5 చారమలు శల 

వని వాడుక యుంజెనుం 

బోర్నూ స్టేటం--ఆఫికా ఖండమునందలి 
సౌడాన్ లేకి సిగీీటియా దేశము లోని యొక 

నేటు. కుకావురమ్ము రాజధాని. ఇడియన. సో 

కోటా స్రేటును కలసి నిెగేరియా యని పేరిడం 

ఒడీన Royal Niger es వారి “బరి 

ఓరీలోనికి. జేరియున్న ది. 

నాడాన లేక నిగీ)టియా దేశము Peon 

బోర్చోన్ ద్విపము-- (ఆఫ్రికా ఖండ 

మునకు జెందిన పం డెండు ద్వీపములు చూ, 

బొలాక్షా సాస్--- బోలానుకనవ'మార్ల 
ము. ఇది భరతచేశమునుండీ 'జెలూచిస్టానము 

లోని కేగు కొండలమార్లము.  శిబిపట్టణముకడ 

నారంభమై క్వట్టాపురము దనుక “ల కొండల 

లోవలగుండా [ప్రవహించు బోలాన్ నదినుండి 

వేరందినది. అజువది మైళ్ళు పొడవు, ఇది పటా 

అలములు నడచుట్నకెన రస్తా. ఇట బోలాన్ 

జిలాయన బడుచున్నది. ఇప్పు డీమార్షము నందు 

క్వెట్టాకు వోవు నినుపదారి కలదు. క్వెట్లా 

యాంగ్ల ప్రైన్య స్థానము, ఇట పండ్ల వరకిము 

మెండు. ఇది బలూచిస్రానములోనిది; శక్యెట్లా 

నుండి ఆ పనుసానములోని కాంధపహారుపుుము 

వేటల లోక మార్గము కలదు. 

ఇవి యన్నియు నిండియాచేశవు పశ్చిమోత్తర 

సరిహాద్దునంగ లవి. (డురాండు లెను చూడు(డు, 

ఇెలూచిస్థానము, చబాలోశు దేశము చూడుడు. | 

బోల్టివిక్కులు - మెన్నివిక్కులం 
(౨01671 & Menshevik ) ae రప్యూ 

"చేశ పు కమ్యూనిష్టుల కిది ప్యతినామ మే కాని 

వేరుకాదు. రప్యాతిరుగు బాటు నకుం (విప్లవము) 

బూర్యము ఇవాలకాలమునుండి యొక సోనలిస్టి 

"క్పార్టీ చేశమునందు బలమైనది వ్యావించియుం 

2222 బోలివిజమ్. . .సిదాంతములు 
పా య 

జను. దానియందు వీదప రహాస్యముగ Social 

democrats గను, Social Revolutio- 

naiies, Extremists అను త్రివిధ తాల 

పాంయప పరు లేర్చడి మూడ: శాఖలుగనై యు 

డీరి. రానురాను ఎక్ క్లిమిస్టులు బలపడుచుండిరి, 

క్రీ వె. ౧౯౦౫ లో నొకనామలిష్టు మహాసభ 
ట్య జరిగి అందు వారిఅధిః సంఖ్య 

జయల్బడీయెనట.ఏం6ial extremists అను 

నది యాంగప పదము, దాని రిహమ్యనుపదము బోటి 

విక్కు_ అప హాటీ కాంగ్గ భాషయందు a ma]jo- 

rity socialist అనియా లేక majority 

socialistic extremist అనియో యర్థ 

మట. అటనుండి బోల్లివిక్కు_ పదము వాడుక నంద 

ముదలిడేను. అప్పటినుండి యల్బసంఖ్యాకులగు 

మితవాదసోపలిస్టులకు Menshevike అను, 

జేరు చెట్టయ జ్ 

బొలివిజవ్ం కవు ర్యానిజమి మళ. 

ఆ. సిధాంత కవులం-9? రాజకీయ 
కథకుల సహ. see వకు యు," ] 

దము న. స్పష్టము ౫ జు డలేను గా 

నిటీవల చేర్పడినవీట నిదమిాశుసి చెప్ప లు 
న D J 

కలుగకున్నది. రస్యూ చెకమునం డు nae 
ల 

రహస్యసంఘజనితములు. 

చూండుడు), ఏటిప! 

తంమని పేవయంన, వ్ న్ 

(హస స హమ 
FD 

అనకు నో పితుర్ సృ ఘా 
తో 

“Every thing should belong to 
అద లొ every body’? ప +తివస్తువుసుం వ్. 

(అందరికి? జెడి అ పది 

మూలసిద్ధాంతము. 9 కిం ultimate 

aim of communism is to have an 

even distribution of wealth and to 

make people live for one another”. 

అనగా చేశమందలి ధనమును సమముగ 



బోల్సీ విజమ్.. -సిద్రాంతములు 
య 

పంచి పితివాండు నొశరికె యొళరు జీవిం 

చున ట్లానద్బుట క మ్య్య్యూనిజమునిద్తాంతముగ 

చెప్పంబడీనదిం క్లే యగునేని Nationa- 

lization of wealth and Industries 

are essencial అని యెలరుం దలంచుచు 

న్నారు. ఇంద లినిజమును ఫలితములను కాలమే 

తెలుపయగలదు, గాని ధనము చేతిపనులు సాము 

దాయికములొట చేశమం దెవ్యరికి unem- 

ployment అనునది యుండ నేరదనియు, పని 

పాటలు చేశ పభుత్వ ము (5t28) నకును 

"దేశమందలి పితివారి (individuals) కిని 

నొ శేరీతి బాధ్యత గల్లియుండుననియు, ఇటుల 

పితివారు సేటున క నేటు పతి వారికిని జెంది 

యుంట, సేటు పితివారి హక్కు. బాధ్యతలను 

సంరటీంచుచుండుననియు వారు సగర్వనుగం 
బల్మ్కు-చుందురు. 

“స్వంత? మనుపదము పజలయం దెవ్యరికి 

జెందక సాముదాయకశకము నకు జేరిపోయి పశ్యే 

కతేకుు మరుగునకు. దావులేని యీవిథానము 

నకు(గ ర్రయుు, పునాది వెచినవా(డునగు లెనిన్ 

(Lenin) మహాత్ముని పేరును, పివర్హకులగు 

స్థలి (Stalin) మహాోశయునిసేరును చిర 

స్మంజీ ీయుము'లై యుండందగినవి. ఏరి కిప్పటి 

పథాన నాయకులగు స్థాలిన్న పహోనయులు రహా 

దేశము [ప్రపంచమున Greatest economic 

and military factor కాంగల దనియు, 

చాసినుండియె తక్కిన యల్ని చేశము లీవిధాన 

మును Sey యవలంబించు ననియు. చెల్సి 

యు న్నా/ను. ఏఓీయనుచరురులుసోవియట లే బొ 

శేట్రీల సాక _స్త్వ్వమును బొగడుచున్నారు. 

వారి Physical culture యొక్క యతిశనయ 

మును నుతించుచున్నా రు. వారి పాఠశాలల 

స త్య ల్ నుద్ధామీంచుచు, నందు. గజప 

బడు ఏిద్యావిభా నవిధులను స్తుతించుచున్నా రు. 

2228 బౌంటీద్వీపములు: 

పీరికి జాతి మత బాధలు లేవు గాన సంపూర్ణ 

న్యకంర క నలరారుచున్నా మ నెదరు. 

ఇంక్ ఏీకిసిద్ధాంత మంగీశరింపని విముఖులు 
క్స్ "న్ని చెప్పుచున్నను వారి కార్యము లింత 

దనుక పూర్తిగ నెరవేజలే దనియు, పొ రంభ 

స్టీతియం బెవ్వరికి స్వంత ఆస్తులు లేకండనై ఇటీ 

wa రానురాను తిరుగ నేర్పడుచు:ట విఫలతయె 

యనియు, వీరు పా౦రంభించిన Collective 

farming ఫలిత మింకొను పరిశీలింపంబడవల 

సినదే యనియు, ర ప్య్యూనుండి 

విద్యాధికులు, ధీ శాలురు, రాబకీయపరిజ్ఞాన 

విదులు స్వ దేశమును పిడి ఫెంచిసీమల పాలై 

యుంటయు వీరిపాలనయందలి లోపములలో 

నెన్న ౧దగినవనియు, గొంతీకాలములో లోకము 

నిజఫలితముల నెబుంగ( గలదనియు, అన్య 

చేశములందలి రాజకీయవేత్త లనుచ్చు దీనికి 

“One man’s show” అనివాడుచుంటయు. 

గలదు, (వైటురవ్యనులు చూడుడు.) 

దో లోరురాజ్యము అ 
చూడుడు). 

బోలోవెంటరుం (Bolometer)—_ వేడిని 
కొలుచుటకు సులభ మగు Electrical 

(instrument) పనిముట్టు లేక పరికరము. 

బోసీనియా దేశవము-(ఆస్ట్రియా చేశము 
చూడుడు 

బౌంటీ దీ 0పములు (Bounty- 
1s]ands)-న్యూ జిలాండుకుం జెంది. పసిఫిక్కు 

మహాసము[దపు దవీ.ణణభాగమునం దున్న ౧౩ 

ద్వీపములు, జనులు నివసించుచుండుట లేదు, ఇం 

దొక దీరపమున నొడలుపగిలిపోయిన వారలకొ టి 

కొక సోర్సు (డిపోవనతులు) ఏర్పణు ప (బడి సంవ 

త్సరమున రెండుసార్లు (పభుత్వపుస మరు పోయి 

వారలం గొంపోయి తీసికొనిపోవుచుండును. 

పెక్యండుు 

(చౌల్లి సానము 
అ థ్థ 



జాంటీన్ 

బౌంటిస్ (Bounties y— వాణిజ్య సం 

బంధ పకిభాపాపదము., బౌంటీన్ అన ముందటి 

యేశ్నా టుమేరకు కోన్ని చేతిపను ల (కండ సి) 

న కం గాని పోటీని బలపజచు 

టకుం గాని, (స్వచేశమ యొక్క వేతిపనులన ఖి 

వు యుక్ యాసామో తానుర చించిన 

ఇండ సి లేక exportof certain go0dsకు 

పభుత్వ మాతెని కొసంగిన prenium లకు 

Bounties అనిపేరు, 

బౌద్దమతచతుర్తి కాయ రరర 
ఈ మతెపరిభాహయందు “'నికాయిమన శాఖ 

కః ఇట్టిని కాయములు వారిమతనగ ఏ లుగ 

తిపిటకములకుంహాడ గలవు. గాన చేత్రేనికాయ 

ములు వాటికే దనరెడిని, ఈచతుర్ని కాయ 

ములు నుతెస్టులందు నాల్తు భేద శాఖలని భావ 

ము ౧. మహోసాంఘికస'ఖ, ౨ స్థం శాఖ, 

వ. 
కీయ శాఖ త్ర నాల్లుభెద శాఖల వారికీసి ప్ర 

మాణగ ంధము త్రివిటకములే యైనను వారి 

కాయ ధర్మముల మేరకు నాల్లు 

బాల అరకు ఠః 

జూంళలాఖా (న్ 

పర సాగ పదాయములు నాలుగుభేదములుగ 

నున్న వసి యయంగందగినది. స. 

(రవిటక [ల ౧ధము నకు. గ్ వః 

( చీనాయా త్రిస్తుంజు) ధా న్యకటకమునందుండు 
by? 

తరి నాజణునెల 

సుభూతిస్వామి, 

బడిన యిరు(రు బౌదపరివాిజకు భియావ)ం న యిర్వురు అ న కక (భతయువుల) 

లచట నాగ అచటివావన్స 

సూ ర్యాచార్య సాము లనం 

పష్మ్యు రై ,మహాసాంఘిక నికాయ వ్యాఖ్య నహి 

తముగ తొపిటకములం జదివెనని యాయన 

యాతా 9 చరితోయగు వృీయరాకీ గ౦ంథమునుండి 

తెలి ము a వ్ స్త వ్ యుచున్న ది. (హభ్యూనత్స్యాంగు సీయూశీ 
యా కాచరిత చూ (బౌద్దమళము చూ 

G 

జ ద్ధ్రమతదశానుస్మృ తులు--(దశ 
జాద్రానుస్మ్పృతులు చూడుడు.) 
Ser 

2924 బొద్దముతీము' 
అజ్ఞా 

బౌద్దమతని షేధములు--- బ "క్థమెళి 

ధర్శమున దళనిపే.ధములు:-౧* మద్య పానము, 

2 శ్రీ సంగమము, 9. జంతొహింస్క ఈ చె 

రము (దొంగలించుట), ౫. నాట్య నాటకి 

ములం జూచుట, ౬ అనృతెమాడుట్క౭,+ పనా హ్లా 

(పగలు రెండుజాము తెనవిదప్ర ఖభొజసనమ్ము 

లాం సుగంధదోనవ్య లేపనము, ౯ ఎ త్తెగుకయ్యు 

లపెంబరుండుట, ౧౦ బంగారమును నెంశసి 

పరిగంహించుట. బ్రవి దశినిసేధకార్యములుగి ( 

జెప్పంబడీనపి, 

వ. 

హో కాళ్యపభితుఎవు, క వ 
అ 

3 —— ఉపగుప్పుంద్యు సో, ae స 

౬. మిచకుండు,౬ నసుమితుంయ, రెబునస ఏ 
' 

భిక్షువు శత్రుం (Patriar- 

chs) ౧ 

డా సు రకం కమ్ము ౧౦? వార్ము, ౧౧ 

పుణ్యదుయ ౧౨ అశంఘోముయు ౧౩. $3 స (Ny, ౧-౨ 34: యైన, ౧౨ పను 

మూరుండు, ౧౮ సనాగాయంనుయయు ౧౫%. శామ 
ర్న 

న త ల న 

"దేవం స్మ ఇ = రాహుల తౌభితఎవ్చు, OCs స! ఘు 

నందొి ౧౮+ సంక య కెతుంాప్కు Bes న శా 

స క ళ 4 కః అ టష ద జ మ 20 జయతెళయ్ ద్ర, 9)» nee 

శ న్న ] or naa) బంధు 9.9. మనూరుంకు మని సుతః స; 
on న్నా. జ్, జ 

D3 న రెనుభివసున్స, వ న )ములప్ప్రవము గ. 

౧౧ జ ఖే 
9 rn « 

9౨%. బసియరితెధిశంప్ప,, 7౬౭ ప్ర | మ్ 

తుండు _౨2 పవ్నా్యాతిరుల Gwe 
లి 

దరు we 

బొద్దముతముం--9 

దిక)మతిములలో నొకెటి. అవెడికి వుతిము 

మ అక్ టై యాకు జ 

చ వడ Rs 

x ra 

(౧౨ 
\ 

గె 
జో 

శీ 

బుగ్య జ స్సామాధర్వ ణార్మిక వేదమును (బమా 

అము గ 6 గొకొొనరు. కాని వేదమతలకు ణధర్మ 

ములను గాకొనుచుందురు. ఈమతమునకు వేద 

చేరుతోనున్న మతగింథము లేదు. మత 
కర్రకు బుద్ధ భగవానుం డని చేరిడియున్నారు. 

ఈమ హానీయు డు తొల్లింట ను త్తరకోసల చేశ 



లు 

మున రోహిణీనదీతీరమున. గవిలవస్తువు రాధీ 

ఘోండుగనుండిన ళుద్ధోదనమహీపతిసుతుండు. 

ఇవోకుసంతతి. సూర్య వంశము. గాతమగోత్ళ 

జండు మాయా దేవీగర్భజనితుండు. తొలింట 

/ లు 

త 0, జ్ 5 శ జీ లిదండు లిడిన పేరు సిద్ధార్థి భార్య చేరు యళో 

ధర. సుతుండు రాహులు.6డు. 

ఈమ హనీయు(డు రాకొమరుండయ్యు విరా 

గియె యావనమున నే సర్వసంగపరి త్యాగియై 

యరణ్యమున "కేగి తపం బొనరించుచు నెట్ట కే 

లకు ఫల్లుణీనదీతీరమునంగల గయా వ్నైత్రము 

నకుం గతిపయదూరమున6ంగల (ఇప్పుడు ప 

గయ యనంబడు కావున) యొక బోధి (రావి) 

వృత ముకి)ంద అల్ న 

త కాలాన * నాటినుండియు బుద గవాను 

డనుపేర( బరంగుచున్నవాండు, బోధివృతుము 

క్రింద గిరాటు ఈతనికి అడ క వలకు 

గల్లుటయు నీతనిమతమున ప్రధా నతేత్త్వము 

బుద్ది యగుటయు నీమతమునకు వ మని 

చేరు గల్లించెను, ఈజగ దెశికుండు బోధించిన 

మత మొపటిగ నే యుండెను గాని, ఏంకించిదప 

కొంద కు విద్యాంసు లభిపోయ భేదములు గల 

వారె ౧ నూ పరత మనియు, _౨.౨యా 

Te హం 3. me PTD 

మనియు, ౮. నా మనత జతుర్విధ 

ములుగ నొనర్భువొనిరి. ఇంకను. టిబెట్టుమొద 

లగు ను త్తర సమలందు బౌద్ధమతమున "దేశ్చండు 

గలడు 

ఇ మ లిక్కా-లమున పూజించు స 

భగవానునకు గాతమ శాక్యముని యనిపేరు. 

ఈమతమున దేవు డంగీశరింపంబడ లేదు. గాన 
279 

2225 తద నరము 

నీబొదు లు త్రరసాంపదాయపు నెశ్యరీకబా 
యణ par) యాం 

క స్వయం భునాథు డనంబడు కకబుదునతి 

(జ్యోతిరూపి) పూజింపక, ౫ "తమ శాక్యముని నే. 

(బుద్దభగవానునిన్తే పూజించు చున్నారు. ఈ 
ర 

విభానమున పంచభూతతత్ష్యములు, పంచతిన్నా 

ఇ అ ష్ 0 “ (తతత (ములు, పంచక క్నేందిియ a 

పంచజ్లానేం దియ తత్వములు, అంతఃకరణతత్వ 
ఆ 

ములుమూడును కలసి యిరువదిమూా (డు తత్వ 

ములు చెప్పబడినవి. అందు బుద్దితత మే 
థి 

ప్రధానతత్వము. దానికన్న వేగు నాల్మ 

(పోణము) లేదని చెప్పబడినది. మణియు 

ప జానములొకళొయనియె చెప్పంబడినది. 
ల 

శరీరము భౌతిక మని చెప్పబడి నది. మజీయు. 

బంచభొతిక మగు జగ తంతయు బొదవుత 
జం ఫి 

తుణిక మచి ధర్మము మేరకు చెప్పబడి నదిం 

అనయా పితివస్తురూపమును ప' తితు ణము 
= ౮ 

నందు మాజబజుచు కొంచము వదన. దయా 
అథి స్ట 

శీణించియ్యా యుొండియో  పొటిక్రియా 
(పొట్టియో పటుతం మెక్టవయయియో, 

పటుత్విముతేగ యో, ఎ మాటియో వికార 

రూపముంజెండియో యేదోవిధమున రూవగుణ 

లతుణములలో దేనినైన మార్చుొొని (నాశ 

నమై) తిరుగ వేరుగతుల నుత్పన్నమగుచున్న 

దని భావము. దీనికి “భావనాచతుష్టయ?: మని * 

చేరు. ఇట్టనుటపల న జగ త్రెంతేయు త ణతుణ 

మున కేదోమార్పు కల్లి మాజుచుండుం గాని 
న నుండదని సిద్దాంతము. తణిక భావన, 

దుఃఖ భావన, స్వలత.ణ భావన, శూ న్య భావన 

యని కణిక ధర్శము చతుర్విధము, 

౧. తుణికము 2 జగత నర ముర రముగ్ 



బౌద్ధ మతము 2 

నొ శేరీతిని యాట యుండక కుణకన్ణము నకును 
య 

మార్పు జెందుచుండెడీని, భయ నికై శ్షణికము 

గాని ధయ కానేరదు. 

౨, దుఃఖము సంసారము-జీవించుటయంతే 

యు దుఃఖమనంబడును. మతిక ర్ర లందును 

తీఠకరులందటునుస సారముదుఃఖకొరమెనదనిరి. 
థి రా 

3, స్యలతుణము - జగత్తు సర్వము తణిళ 

మగుట ప్రపంచ సడ మాలలో సంపూర్ణ 

సమానలకుణములు గలవి యుండుట యసంభ 

వము. బేనితోం గాని చేనిని పోల్చి చెప్పుటకు 

శక్యముశాదు గాన పొతిపదార్థము జగత్తునందు 

స్వలతుణముగలది యనియె చెప్పవలయును. 

ర శూన్యము 

స్వప్నా వస్థయందు వలెనే జాగదవస యందు 

నను క్షణికములగుటం జేసిళూ న్యములగుచుండు 

సత్ వక 

గాన నన్నిటిని శూన్య ము లనియె చెప్పవల 

యును. జగ త్పెరరము శూన్య మే యనంబడం 

దగినది. ఈమతెమునందు తణవీణమునను 

నశించుచు మార్చు నంద కుండు నట్టి లై 

లతమణములుగలయాత్నలు లేవు, బేవుండును లేడు. 

బౌద్ద ధర్శమున ప౦త్యతము, అనుమానము 

నను రెండుపిమాణము లే యంగీకరింపంబడి నవి. 

ఈ రెండుప్రమాణములవలన నిశ్వరసిద్ధి కలు 

గదుగాన సీశ్వరు. డంగీకరింపంబడ లేదు. ఇంక 

ఏీరిమత గ్రంథము లం దీశ్వరుని. గూర్చి చెప్పం 

బడలేదు గాన వీరికి శబ్దపీమాణమునను 

ఈశ్వరసిద్ధి కలుగదు. బౌద్ధమతమును లోక 

మున కుపటేశించిన సుగతుండగు బుద్ధుండే 

అమలా లుపాసింపందగినవాండు, భరత 

26 as మతము 

భూమియం బేలెడలనే గాక బరా చీనా, 
వ్ 

జపాన్, సయాం మొదలు గాంగల ేశములందు 

దభగవానుని విగగివాముల నే బొదమకతస్లు 
బుద్ధ భ సో ) థి ఛి 
లారాధించుచున్నారుః 

ఈమ త గంధము నకు “తింవిటక” మని 

చేరు. వీటక మనిన బుట్ట లేక చిన్నగంప యని 

యర్థము. కాశ్టీరచేశాధీళు(డగు కనిష్కనుహో 

రాజుకూర్చిన బౌద్ధమహాసభయందు బౌద్ధభిము 

వు లీగంథములం గూర్చిరని చెప్పబడినది. 

సుత విటకము, నినయవిటకము, అభిదమ్మ 

వీటకము నను పేరుగల యీ విటకతయముం 
ర 

గలసి నూట యెన్నిది సంపుటములు లతో 

యెన్నిది వేల పుటలు గలదిగం జెప్పంబడీన. 

యుద్ద )ంధము. 

౧ సు త్తపిీటకము:.__ఇందు ముఖ్యముగ 

చ శద భానుకి బోధలు, ఉకులు గలవు. 

౨ విన యపిటకెము:. ఇందు బదు 

వుల (సన్యాసుల) నియమములు, ధర్మములు, 

నిరూపింపయుడినవి. బొద సన్యాససంఘధర్శము 

లీిందుంగలవు. 

వం అభిద మ్మాపిీటశిము:__ఇందు జన్నము, 

చాసికారణములు జీవిత ధర్మ రహాస్యములు, 

గృహారామస్తూప చె త్నాదులంగూర్స్చిననియమ 
లి థి = లి 

ములు వివరింపబడినవి. 

అఇంక్సు దమ్మ పదమను గ్రంథము వేరొకటి 

కలదు. దీనికి తివిటళసార మనియు, బుద్ధ గీత 

యనియు. బేర్తుకలవు. ఇట్టిగంథము లింశను 

పాళీఛభామయందు రచింపంబడినవి. చతుర్విధ 
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బొద్గములు విజృంభించినపిదప బ్ "ద్ధమతేగంంథ మున పరమార్థ చింతే గల్లినవా:డగు నేని ఛిము వై 

ములు విసారముగ నే వృద్ధినందినవి. 

-ఈమతమున జగమంతయు పకృతియనియు, 

జానిపని నది చేసుకొనుచునే యుండుశ క్రి 

గల దనియు, చెట్టు మొలచుట్ట పెరుగుట, 

పూచుట, కాచుట, మృతీనొందుట మొదలగు 

పనులన్ని యు పికృతియొక్క- కార్యములే య 

గును. జన్మము లె స మనుష్యులు పుట్టుట పెరు 

గుట మృతినందుట తిరుగ జన్మించుట ముదల 

గునవన్ని యు (పకృతికార్యము లే. బుద్ధియగు 

ఆత్మప [పకృతిసంబంధమున "లక్క లేని జన్మ 

ములు కర్న ననుసరించి గల్లుచుండెడిని. జన్మము 

న జన్మవాంఛ దుఃఖమూలము, 

జన్మవాంఛా విరాగము కుకు తగ్గుటకు 

సూచన, జన్నములనుండీ విము క్రిగాంచుటయన 

దుఃఖమునుండి విము క్రిగాంచుట యనియు, 

ల సము జయించుట యనియు6 జెప్ప. 

బడినది. స దుఃఖ భాజన 

లగు జన్మపరంపరలందు. దగుల్టానియుంటయె 

బంధమని చెప్పబడినది. జ నృబంధమునుండీ 

తవ్పించుకొనుట కగుసాధనము. సన్యాసన్వకర 

నిజమగు ణమె యనియు, బొద సంసారము 
డు "అ 

సన్యాసస్వీశర ఇమే యనియుం 'జెప్పంబడీినది. 

ఎగ జర “0% a క్రీ అట సన్యాసము పలజారును సగక రింపవల యు 

ను. ఇది బౌద్ధసం స్కారమగుట పతి బొద్దు(డు 

యు_క్రవయస్పునొందగ నె ఒకతరి స్వీకరించి, 
— 

కొంచెము కాలము సన్యాసులతో గల సియుండి, 

తిరుగ గృవాము నకుం "దేరు చుండును వార్షక్య 

తక్కినకాలముంగడ వీ ని ర్వాణపదమం బెడ్ని. 

బౌద్దమతధర్భుమున భికువులకు కొన్ని విధులు 

చెప్పబడినవి. తాను పాక మొనరించుకొవక 

భికూన్న మె భుజింపవలయును. ఎవ్యరిని భికు కై 

యడుగక వారంతటవానే యిడీన భోజనపదా- 

ర్థములం _గకొనవలయును. తనకువలయు భోజ 

నము దొరకినవీిదప నట నాలసింపక, తనవిహోర 

మును జేరుకొనవలయు, శ్రీ లెదురగుతటీ వారి 

వైవు మనసునందెనను చలనము కలుగ 

సీయకుండుట కె చూడక తనవేతి ఏవనను 

"మోము కా దెసకడ్డముగ నిడుకొ నవలయును. 

ఈ మొదలగువధులు ౨౫౩ భికీవులకుం గలవు. 

మజియు దళనిపేధములు చెప్పబడినవి. అవి 

౧: మత్తుగలించు మద్యాదిపానముల దాన 

రాదు. ౨ శ్రీల ,బెకొనరాదు. 3౩. జంతు 

హింస నొనర్బరాదు. ౪౮. చౌక్యము మనమున 

కంటనీయరాను. ౫. నాట్యము, నాటకములం 

జూడ రాదు. ౬* అన్ఫతే వాక్యము లాడ రాదు. 

౭. మధ్యాహ్న మునక వీదప భుజింపరాదు. 

రా. సుగంధదవ్యముల నలంద రాదు. గా=ఎత్తుగ 

శయ్య ల_పెం బండ రాదు. ౧౦ సువర్గరజితము 

లెవ్యరినుండియెనను ,గకొనరాదు. ఇవి జ 

మతభిఘులకు నిపేధములు, మజీయు బాద 

భికువులకు కమండల ధారణము, కు. 

నము, వల్క-లరకాంబర ధారణము, పూర్యా 

హ్నభోజనము, సంఘముగంగలసి విహారభవన 
మున నివాసము నిత్య విధులుగ జెప్పంబడినవి, 

బొన్గవడ త రీమహామంతిమును, మరీచమంత 

ము మొనలగు కొన్ని బౌద్ధమంత్యములు ఏర్రక్రి 
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జవించుచుండందగినవిళలవు, అవి బంధవిము క్రికి 

సాధనములు గ6 జెప్పంబకీనవి, 

బౌద్ధమతము నందు అవలోకి లేశ్వరుం డను 

నామాంతరము గల (ద్య పాణిబోధినత్స్వు(డును, 

మంజు శ్రీబో ఫి సత్వుండును, వజ పాణిబోధిసత్య్యే 

అలెనమండుగురు దశదిశాధివతులు. ఈమతమున 

తూర్పు ఆగ్నేయము మొదలగులప్షదిశలును, 

అ (దిశయు, అధోదిశయుం గలవి దదిశలుగ 

చెప్పబడినవి. ఈదథది శాధిపతులగు పదిమంది 

బోధిసత్య్వులుము వందనీయు లే. వర్ష కాలమున 

బౌద్ధభిమువు లొకచోనుండి గడపవలయుంగాని, 

సంచారమునశే పోరాదనునియతి కలదు. దీనికిం 

బర్య్య్యూవణ మని పేరు 

జానము బౌద్ధమతధర్భమున జగత్సర్వము జన ; 

జేయము నని ద్వివిధము. జానము సకల 
ఇ జ 
వ్యవహార హేతు వగు బుద్ధి, ఇదియె ఆత్మ యనం 

బడును. దీనిని అంత రార్భమని యు వాడుదురు. 

రిండవయది చేయము. పృథివి మొద లగుభూత 
దుః 

ములును సశలభ్ధాతికములగు జగద్వస్తువులును 

(పర్వతములు నదులు, ఘుటపటాదిసకలము). 

దీనిని చాహ్యార్థమనియు వాడుదురు, 

ఈవిధానమున ముక్తికి నిర్యాణ మనిచేరు. 

జన్మములబంధమునంది తప్పించుకొన గలినయవ 
౮ గ 

సప ని రాషాణావస్థ యనిపేరు, దానిని తివీధ 
p a / 

౧౭ జలపవాహమువలె స్ తేగని పవాహ 

యుగ నడచుచుండు Ms నిర్వాణ 

2298 బొదమతము 
థు 

మనిపేళుగలదని కొందరనిరి. ఇది క్షణికభావన 

కనుకూలమగు లవణము, 

౨. సుఖదుఃఖములస్పర్శ యనునది లేక 

పరిళశుదముగు జానపరంపరను నిర్వాణమని 
థి లా 

కొందరు నిర్వచించిరి. ఇదియు నదీజలపవా 

హమువలె తుణికధర్శమునకు నిర్చాధకరము. 

3+ చమురు సరిపోయి ఆరిపోవుచుండుదీపము 

క9మకమముగ తగ్గిపోవ్రునటుల _ తేగ్గిపోవుటయె 

సన్యా కాల స్రంకుని కొందరు చెప్పియున్నారు. 

ఇటుల చనల నిరా ము తివిధము. 

ఈమతమున  స్వర్షనరకములు, దేవతలు, 

ఆఉన్నయు తోంచెడింగాని చెప్పంబడ లేదు. (చతు 
య 

ర్విధబౌద్ధములు ఆయా తౌవుల చూడుండు.) 

(వ భూమికలు చూడుండు, వద 

చతుర్తి కాయములు చూడుడు.) 

భొాదమతసిదాంతమునకుంగ ర బుదభగవా 
య యు వ్ యు 

నుండని తేలంప(బకుచున్నది గాని త లనే 

కులు గలరనియు, అందీయన యొకబుద్ధుండనియు 

క్ మతీగ9ంధ ముల యందు. గాననయ్యెడిని. 

బొద్ద మెశ్వరీక మనియు. నాం మనియు 

దింవిధము, బఐక్ర(రీకబాొదము హీమువతరంత | ధ్ శా ద్ద పీ వత్పర్వత 

నే నో గ థ్ సంకా ముల కవ్వలి ప దేశములందును, స్వభావిళ 

బొద మివ్వలిప) దేశములను గాననయ్యెడిని. 
యు 

(బౌధ్రానుకిమణిక చూడుడు) 
వక 
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జాదాయన గోత్రము 
థి 

బౌద్దాయన గోత్రము -- (జమదగ్ని 
ఫిదా ఉపగణము చూడుండు, 

బౌద్ధులయాక్రాస్రలములు బుద్ధ 
wr ము తనశిమర్య( డగు నానందునితో 

౧ తేన షట లుంబినీవన మొకటియు, 

ద ౨ తాను సంబోధి (బుద్ధత) నొందిన బుద 

గయయంద లిబోధివృకు మొకటియు, ౨.తొలుత 

ధగ్శచ[కము. దప్పిన (బోధించిన మృగ 

ఛావ (ఇప్పటి సారనాథము) మొకటియు, ౮. 

తనని ర్యాణపుందా వౌకటియు (కుసినగరమునం 

దలి పాలవనము, బుద్ధని ర్యాణస్థలము) నను నీ 

నాలుగు సల ములకు య్యా తేసల్సి దర్శింపవలయు 

ననిశాసించననిచెప్పంబడుట నవి కంర 

న నములు నున్నవి, 

ఇంకను పన ానమునకాం బద్మమును, సం 

బోధికి బోధివృతుమును, పీధమ బోధకు చక్ర 

మును, నిర్యాణమునక్కు న్థూపమును చిహ్న 

ములుగ చేర్చణచుకొని యున్నారు. 

బౌభ్య గో త్రము-(జతభ్య ఉపగణము 

చూడుండు, 

బొల్సు ఆఅట--- (Bowls) ఈ యాట 

నాంగచేశమునం దెక్కు_వగ నాడ పడుచుంట 

దీనినాంగ్లులజాతీయవుటాట గా నెన్ను చున్నారు. 

ఒక గరికమైదానముపె నిరుకతులుగ్య కతుకు 

నొపష్కొశరుగను, (Singles) నిర్వురిర్వురుగను 

(Doubles) నల్వురునల్వురుగను. (012&1- 

teites} గూడ నాడుచుందురు. ఈ యాట 

బంతులు బరువుగనుం డెడిని, విటిని “Lignum 

Vitae’’ అనుదానితో. 'జేయుదురట, ఇందు. 

గేంద్భస్థానమునకు White Jack అనిపేరు. 

వితియాట కడ భాగమునకు End అనిసంజ్ఞ 

ఇట్ట End లనేక్రము లొకొయాటయందుండును. 

ఇందిరువదియొక్క.- పాయింట్లకు ఒక జయము 

2280 బ్రదర్. జోనా తాన్ 

(Win) లెక్కింప బడును. ఆట కాండ కు. 

రబ్బరుకాలిజోోళు విధింపంబడియుండును. 
వి 

బౌస్టాం ఖడనోలజీ (Boustrophe- 

donology)— కుడీనుండి ఎడమకును, ఎడమ 

నుండి కుడివైవునకును_ వరుసలుగ వొయు 
చుండు వాతేకు Boustrophedon writing 

అనిపేరు. అట్టివాతల భామలు, అతురములు 

గూర్చి తెలుపుకళ , 

. బ్రతికియుంటే బలుసుకూర ఏరం 

కొని బ్రతుకవచ్చు నన్నట్టు-- (ఆర్బథ 
లోకే ర): 

బం తికియుండిన సుఖముల బడ 

యవచ్చు-- (ఇది భారతో కి). 

బం తుకని బిడ్డ బారెడన్నట్టు--(ఆ౮ 
ధిలోకో క్రి. 

(బదర్ జోనాతా౯ (Brother Jona- 
than) ఇద్దరు సహావాన లలో నొకరికొకరు 

“ Brother Jonathan’’ 

వాడుచున్నారు. ఇది రండుసిధములుగ నాడుకి 

అసి నామలతెగా 

నందినది. తొల్సింటికాలమున దాఏదను 

యూదుల ప)భున్రనకి మిక్కి-లీ యనురాగ 

వంతుడు, నమ్మశము గలవాండు నగు 

జోనాతానను నొక చెలికాడుండోనని _బెబిలు 

నందు జెప్పంబడీనది, మజియు నమెరికాయుద్ద 

కాలమున వామీంగ టన్ సేనాని తన సెన్యము 

లతో Massachusitts రాష్ట్రమున నుండు 

తటి నచటిపరివాలకుండగు Jonathan Turn- 

ball అనునతేని పె భోజనప దార్థముల కాధథార 

పడవలసివచ్చెనంట. తన్నసెన్యములభోజ నప డా 

ర్లములంగూర్చిన 'యేసంగతి వివరింపవలసివచ్చి 

నను “I willconsult Bro. Jonathan” 

అనుచుండువా(డ టం ఆయు క్రియే రానురాను 



సామెతేగమాతి నేటికి. బిసంగములందు నా 

కార్యమునం గలసి పనిచేయువారలలో నొకరి 

కొకరు Bro. Jonathan అని వాడంబడు 

చున్నారు. 

బ్రన్బువిక్కు డచ్చి — ఐరో పాఖండ 
మున జర్మినుచేశములోని మైనరున్తే స్టేట్సునకుం 

జెందిన డచ్చీ. (జర్మను మై మెనరుసే బైట్సు = జర్గనీ 

దేశము చూడుడు. .) 

సమ విధాతయనియు, 

ఛాతయనియు మొదలగు చే పర్లు వాడుక నంది 

యున్నవి. ఈతడు స సృష్టికర్త రం జగత్సృ్టిి నిక నిరీత 

వ్యక్తి. పర మేథ (రునియొక్క- సృష్టి నొనర్చు 

నకు నిరూపణము. స్రురాణపదతుల మేరకు 

"సృష్టిని వ్య క్రీకరించి బివ్మా బేవునిగం జేసి విష్ణు 
చేవునినాభికమునుండీ జన్గించుటయు, శరీర 

పంజాతయగు సరస్వతీ చేవిని భార్య గానమర్చు 

టయు, ఆదడిస సృష్టి గల్లింపబడిన వారలను మానస 

పుతులుగ గుదర్భ్బుటయు, చతుర్చుఖునిగ నిరూ 

వంచుటయు మొదలగున వన్నియు. బురాణము 

యందు. గాననయ్యెడిని, 

బగివ్మామానస పుతు9లు స్వయ భిన్న 

యగుటకుగాను సంతానములంగని జు 

నింపబుట్టింప. బడినవారని యెజు౨గున దె, (బ్రహ్మ 

మనస్సునంచే జనించిరని మాత్రము తెలియుం 

గాని ప) త్యేశపుతలిద ౨డు9లకు సంతానమై 

జనించి రనుట శేమియుం చెలీయకున్న ది. 

వ) _సవమతధర్శమునను, మహమ్ముదీయమత 

భర్శమునను గల ఆదమ్ ఈవు దఎపతులవలెను 

జరిధ్యుస్త్ర మాజ్ఞాయాస్నా (అనంగా పారశీక . 

మతధర్శమున మాపో మాహ్యాయీదంపతుల 

వలెను, హెందూస నాతనమతధర్మమున, (బ్రహ్మ 

ఆస అపు > ఆగ 2 ఆప మాన సపుతేుభలనంబడువారు నృవ్షీవభివృద్ది పరచ 

నంతానము(గన, ఆదిసృషి. 

పరిగణింప బడుదురు గాక. 

నందినవారలని 

2281 బహ్మగిరిప తము 

ఫు రాణముల మేరకు బవ్మామానసవు తులు 

ముప్పదినల్యురు గాననగుచున్నా రు అందు 

౧ మరీచి ౨ అతి), ౩ ఆంగీరసుండు, ౪ ఫుల 

స్తుండు, ౫ పులహుడు ౬ (క్రతువు, ౭ భృగువు, 

లా వశ్తిష్టు, ౯ దముండు అను తొమ్ముండుగురి 

వలన నే సృష్టి యభివృద్ది నందుటం జేసి వారికి 

నవబవ్మూలనియు, లేక నవపజాపతులని యు 

బేరుప్ఫిసిద్ధ మయ్యెను, తక్కి-నవారిలో ౧ సన 

కుడు ౨ సనందనుండు, 3 సనత్పుజాతు. ను 

ర సనత్కు_మారు(దు స బుభుండు, ౬ నార 

దుండుు ౭ వహాంసుండు ౮ అరుణి ౯ యతి 
యనంబడినతొమ్మండుగురు నూర్జ్వ రేతస్కుల 

నియు, అబన యైహ్క నాఖ్య విమ 

ఖులె సృష్టికిందొడ్బడ లేదనియు 'జెప్పంబడినదిం 

తక్కిన పదునార్వురును సృష్టివిముఖు లనియే 

చెస్పందగును. వారి కేసంతానమును గాన 
(బహ్మమాన సవుతులు చూడుడు.) 

బంహ్మ ఉత్తర నేది-(కరుత్నే తశ మంత 

పంచకము చూడుడు). 

బంహ్మకనాలవము — (అరుణోదయ 
చేశము చూడు(దు. 

బ9హ్మకళలు--- (కళలు చూడుడు. 

బ 9హకుండము--- బృహ్ముపు తూ౦నది 
జన్మించచోవునగల జలనిలయమునకు. (టబహ్మ 

కుండమని వేకు, ఇది స్నా నతీర్ధము. బ్రవ్మా 

పుతాగనది నచట లోహిత్యె యని యందురు. 

దీనింగూర్చి నపశంస మహాభారతము, భీమ్మ 

పర్వము, రా అధ్యాయమునం గలదు. ఇంకను 

కాళికావురాణము ౮-౨ అధ్యాయమున దీనిం 

గూర్చి చెప్పబడినది. పరశు రామునిపాప మిట 

పరిహారమయ్యె నంట 

బం హ్మగిరిపర్వ త్రవరు---బాంబె రాజ 

ఛాని నాళికజిల్లాలోని త)ంయంబకపర్భ తము. 



బంహ్మగ్భంధి 

నివైనుండియే గోదావరినది జన్మించుచున్న ది 

దీనింగూర్చిన పశంస పద్మపురాణో త్తర ౬.౨అ 

నంగలదు. 

ఇంకను దశ్నీణ దేశమున, కొడగు (Coorg) 

శనుమలందు కా వేరీనది యుత్సన్న మగు తావున 

చందతీర్థము నం గల కవేరమవారి ర యాశ మ 

ముందుపర్య తము నకును బహ్మగిరి యని చేరు 

కలదు. 

ఇంశను నోంకారమాంఛాత వేతిమునంగల 

నర్మదా నదియొక్క- యు _త్తరశాఖకు "కావేరయని 

యు బేరుకలదు. పద్మవురాణసర్ల ౮ యందు 

జెప్పంబడినది, 

Vad బ్రహగ9౦థి--(గ్రంధులు చూడుడు.) 

al బంహచ వనువుం --- (కశమ 9 హచర్యాశంవముము -- (ఆళ్ళ 
చతుష్టయము చూడు(డు.) 

బహచెవుండు-ఈశబము సరికాని దెనను 
ల 2 5 ర 

వాడుకయం దిటులనే యున్నది, ఆంధ్రభాషా 

సాొంపదాయార్గపదము. 
a 

(బ్రహ్మకు బధిరము అసందర్భము. విస్తారము 

బధిరముగలవారింగూర్చి ప్సని వాడుచున్నారు. 

బ్రింకను ముండ్లజాతి మట్టలు గల చెముడు 

డొంశకేను (బహ్మ చెము డందురు. 

Yd { - (అగ సు ఉప గణము (బహణ్యగత్రము (అగస్మ్యఉపగణ 
చూడుడు.) 

అహదత్తుండం-ళపె పేరుగలవారు సెక్కు. 

డుగ లరు. చూళియను బుపి.పుత్రుండు (బ్రహ్మ 

దత్తర్శిం ఈతండు కుశ నాభునికుమా _ర్లెలనూర్వుర 

బరిణయ మై వారికుబ్బత్వము వావీనవా6డుం 

బృహాదిముని సంతతి. అణుహానికుమారు(డు 

బవ్మాదత్తుండు. ఈతడు యోగతం తేమను గం 

థము రచించినవా(డు. 

2292 బ్రహ్మ పుప్సీ గోత్రము 

(బహ్మదత్తుండను వేరుగల మే త్రియు(గొౌకడు 

గాతమునకు భోజనమిడుచో నందు మాంసఖం 

డముండుట ' నాతనిచే గృధ (గద్ద మగు 

నటు భవింపఈ 
షి 

కరస్సర్శనమున నాఖాపనివృ టై 

బడినది. 

బడినవాలయు. విదప వ్ల రావు 

మరియు నొక (బహ్మదతుండను భూపతి 
టొ శ 

గలండుం చంద వంశ మతి)యుయడు, అంగ దేశ 

'మేలినభూ పతి. (అంగ చేశము చూకుండు.) 

బహదేశము _- ఇప్పటి బక్మాదేశ 
మని తలంప బడుచున్నది, రామాయణము 

కిపి-ంధకాండము రం యందు బ్రహ్మ దేశపు 

ప్రశంస కలదు. 

(ఆరక నకల తరత ము బర్మా చేశ 

చరిత నట. .) 

బ్రహ్మ నక్ష త్రము లేక గోళవుం--- 
(నత తెములు క bene Te రించినవఏి చూ. ఎ 

బహనాళము--౩ఏ బనారన్ (ట్రా) 
పట్టగముకీడ గంగానదియుదుగల వొతుఫాగ 

మునకుం బేరు, 

అట మరోక ర్స కాకుం సము DERE 
షు 

సాన మనియు. చె బడినడి. 
దా 

యు 
TARY 4 ఇట్, సు 

జి రావు లో ళు అత స్మా 

— ZU 
(ఈ టా శ్ పం 

Sion చూడులయి)ం దీరి బొ 
లీ 

నదియనియు6౬ జేరుకలదు. *(అంధనడము చా. 

బృహ్హవురరాజ్య వ వుం — ఇప్పటి గద 

వాలు సంధాన కాల్యతుుః కుమాను డివీజనును( 

గల్సి యొకప్పు శ కరాజ్య మైయుండి చో 

చేరంబరగుచుండెనని తెలియుచున్నది దీనిం 

గూర్చిన యితరసంగ తులు తెలియవు గాని 

బృహత్సంహిత ౧ర యందు పశ్రంసకేలదు. 

రగ €, 0 లి బిహ్హవుష్పి గోతివు-- (గవిషిర 
గణము చూడుండు, 
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బ్యహవు రై షవు లు-- ( తెలగాణ్యులు 

చూడుండు)- ఆంధ బాహ్మణులు చూను(డు- 

గోల్కా-ండ వ్యాపారులు చూడుండ్ర, 

బిహవురేయ గోతుము -- (వసిన్టు 
గణము చూడుడు.) 

బృహ్మ మానము (కాలమానము)- 
భూమి యొకసారి సూర్యునింజుట్టివచ్చువర కొక 

సంవత్సరకాల మగునని యంద కెరగిన దే. ఇది 

మనుష్యులకు మనుష్యమానము లెక్క ఇంక 

గతే అకా ద్యాపరయుగములు నాలుగుం 

గలసి ౪౮3౨౦౦౦౦ సంవత్సరము లొౌకమహాో 

యుగ మనంబడును, ఇట్టి మహాోయు గములు 

చెబ్బదియొక్క-టియగు నేని ౩౦౬౭౦౦౦౦ సం 

,వత్సేరముల కాలము మనగ _నర మన(బకును. 

మన్వంతరములు పదునాలుగు గాన, పదునాల్లు 

మ న్వంతరముల కాలము ర౨౯రం౮౦౦౦౦ 

సంవత్పరములగును. ఇది వేయిమహాయు గముల 

కాలమగుము, ఇది బిహ్మామానముచే నొక 

పగలు, ఇంక రాజ్నోయు నింతేకొాలముం నును 

గాన ౮౫౮౮౧౬౦౦౦౦ సంవత్సిశములును, 

విటకు 
గా 

పగలు రాతి) మధ్య సంధ్యాకాలము 
2 శీ : 

౨౫% ౯౨౦౦౦౦ సంవత్సరము ఎను, కా) 

పగలుముఫ్య సంధ్యా వాలము _౨౫ --_౨౦౦౦౦ 

సంవళ్చేనములును కమపి ౮౬ ర్ర౦౦౦౦౦౦౦ మను 

మ్యవమాన సంవత్సరముల కాలనుగసును, ది 

బ)హ్మనూనముచే నొకదినముం 

ఇగ వినములు బహ మా నమాసమునముప్పది 
cs) శ్రీ పా 

కలవు, ఈతెనులకు: గబ్బము అసి పేరు (కల్ప 

ములు చూుంకు.) _ తటిమాసములు పందెం 
6 

డయ్యె నేని బహ్మమాన(పు సంవ క్సెరిమగును, 

ఇందు ౩౧౧౦౮౦౦౦౦౦౦౦౦ మునుహ్య మా నంపు 

సంవళ్సరములుం ను. ఇృట్టివి నూరుసంవక్చిర 

ములు పర మేళ్వరువి సృష్పికిం బరిమితి గాం జెప్ప. 
శల 

280 
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బడినది, దీవిని బ్రహ యుకిపమాణ ముని 

యెలరు సరంనా ధారణముగ ,వాడెదరు. ఇందు 
య లం 

వు ష్య మా న సంవత రములు 

3౧౧౦౪౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦ ఉండెడిని. అక్క-డికిం 

బృలయము సంభవించును, (పలయములు 

చూడు. డుం) ఈబహ్మాయు8పిమాణ సంఖ క్ర 
4 ల ఫ్రీ 

“పరము” అని సంజ కలదు గాన సృవీపరెమితికి 
ద లు 

(బ్యాహస్టీయువునకు పరమాయువని పేరు, ఇందు 

మొదటి ౧౫౫ ౫.౨౦౦౦6౦౦౦౦౦౦ మనుష్య 

మానసంవత్సెరములు ప్యధమప తం మనియు 

దరా(తి ౧౫ ౫ ౫ ౨౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦ సంవత్స 

రములు ద్వితీయప రార్భమనియు నందురు, 

ఇ vw wn సదు న్ వ్ జ 
ల “UN బ్రహమాననవుత్రులు (బుస్పదిన 

ల్వుర్యు---పు శాణముల మేరకు (బహ్మమాన 

అధ్య ఆళ్ళ 0 జ సై స్ Ey ఛూ ఆ సవుతు లు ముప్పదినల్వురని జేలియు చున్న ది. 

రపూ డు6ండుం Me @ చూ Cas ) 

౧ అన్ని - ఈతెని కభిమానాగ్నీ యనిే 

రనియు, ఈతను (బ్రహ్మమానస ప్రతులలో 

జ్యేషుండనియు( జెప్పంబఎనది, మజియు నీతినిం 

గూర్చి పురాణమతెములం దభిపా-య భేదము: 
లో 

కలదు. జాశ్త్నై, తవ నవి శ్వ్యానరుండనుబుపి. గ్ని 

కువూరు( జై పుట్ట నై ఇస్వనరు.డనుపెరం దెననియు 

నొకచోం గానించుచున్నద. మతీయు అన్ని 
ra ఆసు మ స్స గే న జీ వ అప్ట్రవసువులలొ నొక లకనియు(తెం్యట ధర్ముడు 

తలి దశపొజాపరికొమారె యగు నసువ్చు.) 

భా త్ర 

చబ్బం 

కొన్నిపు రాణములందు జెప్పంబడీనడి, 

ముస సగ్ని (వజాఐ కీయొకిి సుతు, ఉసి 

బడినది, అన్ని కొయందు సన్నీ వసువృులలో నొఫె6 

డగుకతెన 

చెప్పబడినది. నగ్ని అప్టదిక్సాలురలో 

నొకండనియు అగ్నెయదిన కధిపటియసియు, 

భార్య స్వాహా బేవియనియు గాననగుచున్న ది 

(అగ్నులు చూడుడు.) 

వసువ్రులకు ప్రధాన నాయకుండని 
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౨. అతిమవార్తి - భార్య అనసూయా దేవి. 

ఈమె మహాపతివితయని 'పీరందినది. ఈతని 

తపోమహిమవలన అనసూయయందతిమ హర్షి 

(బ్రహస్టీంశగ. జందుని, విష్ట్యుంశగ దశ్తాకేయ 

మునిని, రుదాంశగ దూర్యాసమహార్షి ని సుతు 

లుగ బడ సెముం చందుని సంతతికి చం దవంశ్రకు 

(తీయు లనుకులవిభాగము కల్పీనది. అతి (బ్రహ్మ 

నే తములనుండి జనిం చెననిగూడం జెప్పంబడినది. 

3. అధర్షము- 

శ్రి, ఆంగీరసుఃడు- ఆంగీరసున కాంగిరు 

డనియు బృహస్పతి యవియుగూడ వేపు 

కలన్ర, ఈతండు బ్రహ్మాముఖమునుండే జనించిన 

వాండనియుంగూడ కలదు. చేవతల 

వె నలిగి యగ్ని యగ్నిత్వమువదలి యొకప్పు 
డేగుతత్రి నాంగిరసున కాయగ్నీత్య మిచ్చి 

రనియు కొంతకాలమునకు తిరుగ నగ్నిఠరా, 

నాతని యగ్ని త్వపదవి యాతేనికి సమర్పించి, 

యగ్ని కాంగీరసుని జ్యేస్టపుతు)ని గ నేర్పజచి 

రనియు, అట్టితటీ నాంగీరసున కాధ్లురువు తులు, 

నొక్క. వుతకయుం గల్లిరనియు, అందు బ్బవా 

స్పతియు, ఉతధ్యుండును (తేక్కి-న నల్ఫురి పేర్పును 

తెలియకున్న వి) ఆరుగురు పుతు"లును యోగ 

సిద్ధి యనువుతిశయుం _ గల్లిరనియుం గూడ 
చెప్పంబడీనది, 

౫. బయుభుండు- ఇతనికి బుషభుం. డనియు౨ 

జేరు శలదు, ఇతండు సనక సనందన సనత్సు 

జాత సనత్కు_మాకులతోయనాడ జన్మమందిన 

వాడు. వీరైదుగురు సృష్టివిముఖు లని చెప్ప 
బడినది. 

౬. ఏకతు(డు* 

౭. క తువు- భార్య దత పజాపతి కుమార్తె 

యగు సన్నతీ చేని. ఆమెవలన సీతని కంగువ్ష 
యాత పమాణశ రీరులు, మహాతపస్పంపన్నులు 
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నగు నజువదియమగురు వాలఖిల్యమహర్పులు 

సంతోనముగలిగిరి. 

రొ కర్త ముడు బ్రిహ్మాయొక్క- భార్య 

యందు పుట్టినవాండని -వేరొళచోటం 'జెప్పంబడీ 

నదిం కర్షముండు పులహుని కుమారుడనియు 

గూడ జెప్పంబడిన పు రా ణాభి ప్రయ భేదమును 

గలదు. భార్య స్వాయంభువుమనువుకొమార్తి 
యగు 'చేవహూతి. కుమారుండు కపిలమహర్షి = 

చేవహూతి కవీలునివలలనన భక్తియోగము 

(గ్రహించెనంట, 

౯* కొమము- బ్రహ్మయొక్క- ఆత్మనుండి 

జనించినదని చెప్పబడినది. 

౧౦ కో ౧ధము- (బ్రహ్మ యొక్క (భూయుగ 

మునుండి జనించినదని చెప్పబడినది. 

౧౧. జాంబవంతుండు-భల్లూకములకు రాజు. 

-ఈతనిపమార్తె జాంబవతీ దేవి. (శ్రీకృష్ణుని భార్య 

లలో నొక తె. 

జాంబవంతుడు సుగీవునిమం తియని రామా 

యణమునం చెప్పబడినది. కాని ఆజాంబనంతు 

'జెవ్వంచో తెలియ రాకున్న ది, జాంబవతి (శ్రీకృష్ణు 

లకు సాంబుండనుకువమూరు6 డుండెను. 

పః జ్యేస్టా దేవి-విధాత ఛాతలతోంగలసి 

యు కేసారి పుట్టినది. ఈమె వరుణుని యష్టభా 

ర్యలలో నొక తె. వరుణునివలన నీమెకు అధర్మ 

మనుసుతుండు గల్జై ననియు, ఈ జ్యేస్టా దేవి శే 

కాళికాదేవి మహంకాళి యనుపేరుకూడ గల 

వనియు, మజీయు లభ్మీ జేవి యీమె చెలియ 
లనియుంగూడ చెప్పంబడినది. ఈమెను నిర్మాగ్య 

దేవతగా సర్వసాధారణముగ నండజుం దలం 
చుచుందురు. 

౧౩. త్యష్ట-భార్య పేరు రచనా జేవి® వమా 
రుడు విశ్వరూపుడు. ఈవిశ (రూ పునింజంపుటం 

జేసి యిందునకు బహ్మవాత్య పాతకము సంభ 



బభవ్న్మామాననవుతు)లు 

వించెను. (విశళ్వరూవు. డొకప్పుడు చేవతాచా 

రు యుండీ యిందు9నకు నారాయణకవచ 

ముప జేశించినవాండు, విశ్వరూపుండు రాతీస 

పవాభిమా నము గలవాండై యుంట నిందు 

డీతనిం, బరిమా ర్చెను. అందువలన నిందుండు 

కవీంజలము, శలవింకము, తి త్రిరి పాత్రకముల 

సాలె వాట్లవిము క్రికై మిగుల (శ్రమపడి వదల్సు 

కొనవలసివచ్చెనని చెప్పంబడినది, 

౧౮ (త్రితుండు. 

౧౫, ద ముండు-కొంద ఆ్రతనిబిహ్మయొ.క్క- 

అంగువృ్యమునుండి కల్పినవాడుగC గూడ నుడీవిరి. 

భార్యలు ౧. స్వాయంభువమనవు కూంతురగు 

(పసూతీ బేవి, ౨. ఏరణప పజాపతికుమా _ర్లైయగు 

అసిక్నీ చేవి, దతుని (పచేతస్పులకు (సోముని 

(చందిని కుమార్తెయగు) మరీషయందు జనిం 

చినపుత్రుని గాంగాన్ని చోట్టంజెప్పంబడియున్న ది 

ఇది పురాణాభిపా? రయ భేదము. దతుప పజాపతి 

సంతానమునకు (దతప “జాపతిళయాడుండు). 

౧౬. ద్వితుండు. 

౧౭. ధర్మము. 

+ ధాతాధాత, విధాత, జ్యేప్పా దేవి, 

లక్షీ చే పీ రొకసారి జన్మమందినవారు. (స్వా 
Py Pe, సహాయార్థము). 

౧౯. నారదమహర్షి - ఇతిండు గతేకల్పమున 
నుపబర ర్హణుండను గంధర్వుదుగ నుండిన నవాండటం 

గా నవిద్యాపి ప'*ఏిణుండు, కలవా వియు (డు, స్థిర 

ముగ నొకచోట నుండక సదా సంచార మొన 

ర్పు చుండ వాండు. బహాచారిగ ననపత్యు డై 

యుండ వా(డు. 

పర్వతుండనువాండీతని మేన ల్పుండని చెప్పబడినది. 

సృష్టివిముఖుండు. భక కుడు. 

౦ పులస్యు (డు- ఈత (డు బృవ్మాకర్శ 

ములందు జనించినవా:డీని యు. 'జెప్పంబడీనది* 

భార్య హావిర్భుక్క.. ఈమెకు (వీతి యనియు. 

2285 బంవ్మామానసపుతు)లు 

జేరు కలదు. ఈమెయం దగసు స్ఫ్యు (డు విశ్రవ 

స్సు జని ంచిరనియుం జెప్పంబడినది. ఈసం 

దర్భ మధి పాయ భేదమయమై యున్నది. 

౨౧+ వులహుండు- ఇతనికి కిన్నరుండు, కిం 

పురుషుడు నను, నిర్వురు సుతులు గల్లిరి, అందు 
కిన్నరుని సంతతివారు కిన్న రులు, "దేవతలలో 

నొకభేదమగుతెగం వీ రశ్వముఖము, నరశరీ 

రము గలవారనికూడ జెప్పంబడినది, మజీయు. 

గింపురుమునిసంతతివారు కింపురుషవు లనంబడిరిం. 

వారును చేవతలలో నొకభేద మగు తెగచా రే. 

పి రథ్వ చేవాము నరముఖము గలవారనిగూడం 

జెప్పంబడియున్న ది. 

౨౫౨. భృగువు-వరుణుండొనర్చిన యొకా: 

నొకశయాగమందలి యన్నీనుండి జనించినవా? 

డనియు6 చెప్పబడినది. భృగుమవార్షి కిరువురు. 
భార్యలుండి నటుల దెలి సెడిని. మొదటి భార్య వలన 

భృగువునకుం గవి యనుపు తుండు గల్లెను. ఆతని 

సుతుండే అసురులగురువగు ళు కాబా ర్యుండు. 

రెండవ భార్యయగు ఖ్యాతివలన భృగువు, 

నకు ధాత విధాత యని ఇర్వురుసుతులు గల్లిరి.. 

ధాతకుమారు(డు మృకండుడు. ఈతనికొడుకు 

మార్క-౦డేయర్షి . ఇంక రుడవసుతుండగు 

విధాతకు (పాణుండనుసుతుండు గ'లైను. (పాణు 

నకు వేదశిరుండుు అతనికి అశెసస్సు ననువారు 
కల్లిరి. 

_౨౨4 మను రైవుండు- ఈతనింగూర్చి భారత. 

మునమా(తేముబవ్మామానసపుతు(డనిక లదు, 

తక్కి- నపురాణములం దీతనిపేకు కానరాదు, 

౨ర* మరీచి ఈతనివలన సృష్టి యెక్క 

వగా వృద్ధినొంచెను. భార్య పేరు కళా బేవిం 

ఈమె కర్ణమ్మపజాపతిపు తిక, కుమారుడు కశ 

పమహార్షి సెక్కు_సంతతులక మూలపురుషుం 

జై నవాండు, 



బభహ్మామానసవుత్సులు లైల 

చంపు దేవరయనియు, రకాస్థ యనియు, అసి 

తాంగియనియు, అరుణాంబర యనియు చెప్పం 

బడినది. 

- ఊర రేతస్కుూయు సృ ౨౬. యతి GC తస్క్టులయ, సః 

వఏిరముఖుండు, జూని, మణీ ము నితండు నహుషుని 

జ్యేస్టుపుతుండుగ తికుగ కానణాంతరబిుణ శప, 

మున జన్మించి యు నాపేరుననే బకలంగి పూర్వ 

నాసనచే యోగియె రాజ్య కాంతు జెందక జను 

టు జేసి యయాతిభూపతి యయ్యెను. 

౨౭. లమ్మీ- ఈమె భృగుపుతిక మొ 

ంచి భావి యవి పేరం దెనని యు, సముద్ర జసు 
(౮ 

మధనమున జన్మించిన బేవి యనియు! జెప్పంబడీ 

నది. జ్యేష్టా చేవి యీమెకు జ్యేవ్యసోదరిగాం 

జెప్పంబడినది. లయ్మీ చేవి విమ్షు దేవుని భార్యగ 

జెప్పంబడినది. మోమల్ యనియు నీమెకుం 

జేరు కలదు. 

౨౮ వసిష్ట మహార్షి- బహ్మామానసపుత్రు6 

డె (పౌ)ణమునుండీ) తొలుత జనించినవా౭డు, 

నిమి యొకప్పు డక] నొకకంతువు జేయించు 

మని కోర నాతకు చేయించక్ వలకు | 

జొనర్చు కోశ క్రతంవునకు( జనియెను. దానం 

చేసి నిమి గొతముని రావించి యాతనిపరిముఖ 

మున నాకిత్రువు నెజవేష్పళొన, వశిష్టుండ లిగి 

నిమి నశరీరు. డగునటు శవీంప్క నిమియు నే 

ప'9తిశాపంబిచ్చెను. పాన నుభయులశరీర 

ములు ద్వ యుకాలగా వశ్ష్షుండు మితావరు 

ణులయంశంబున నగస్త్యువితో కుంభసంభవుం 

డై జనించెను.. నిమిపేరిట జాపకార్హము నిమిష 

మని 'అప్పపాటు కాలమునకు ేరిడంబ జెనుం 

వశిష్టుండు బహుతేపః పభావసంపన్ను (డు. 

ఇమోకువంశ ప భువులకు కులగసరుడు. వైవస్వత 

మన్వంతరమున స్పప్తమహర్షులలో నొళండుం 

గ్ర బగిహ్మ యాని తీర్ణము 
/ p 

ఇతిని కరుంధతీయు, జోర్లయు నను నిర్వురు 

భార్యలు. అరుంధతి కర్షముని కుమార్తె; ర 

దతుపిజాపలికుమూ ర్త. 

వన్మున శరుంధతియందు శ కి మొదలగు 
(౬ అట 

వారు నూర్వురు సుతులుగల్లీరి. అందు పెక్క-ం 

డు వీశ్వామితు ని తపోగ్ని చే మంణించిరి. తిన 

సుతుల నంద అను గోల్పొయియు, "వెసుదీయక 

విశ్వామ్మి తునికి సుగుణము, శొంతి, ఓర్పు, 

సిరి పత మొదలగు బా్రాహ్మణ్వాా గుణములు 
గి వా 

కుదురువజ కోర్చి యాళెని బ్యహ్మర్షిగ వశిష్టుం 

డఊొనర్చినవాంయయ. వశిష్టపుతుండగు శ క్రియ 

పరాశరునితేండయు, వాాసమహర్షి తాతీయు 
వ యె 

నాయెను. (వశిష్టుడు చూడుడు.) 

వనీషుంటు రండవభార్యయగు తార్ట్యయందు 
a 

౧ రెజుండు, ౨ గోతుంండు, వః తార్జ్వ బె? 
జ i 

హువు, ర సవమండు, సో. అనఘు(డు, Ee 

సుతెప్రుడ్మూ ౭. శుకుడు నను సుతులం బడ 

సను విరు స్వాయం భువుమ న్వంతిరమున స్పష్ట 

మవారులు, 
స 

౨౯, విధాతే భార్య పయతి. ఛాతఅ న్న గారు. 

30. సంకి ల్పుడు లేక సంకల్పము, తలంపు 

కలుగుట న అః 

5౧. సనకుండు, వుల, సనత్పుజాతుంయ్య 

55. సనతు్కుుమారుంయ, 36+ సనందనుండుం 

కీలూర ౧శేతస * సృవీవిముఖులు. సరంతి (రూ స తస్కు-లు. సృ్యువిముఖులు. స న్ 

సంచారముసల్సుశ క్రిగలవారు. మహాభక్తులు,) 

(బహ్మయోనితిర్దము (పి తుధాక 
ప్రరము)- పసంజాబునందలి కనాల్ జీలాయం 

బొ (ap) 

దిప్పుడు పితు ధాక పురము విెహావా యనం 

బడుచున్నది. సర స్వతీనదీతీరము. నదియ ందు 

న యానము కలదు. ఇది కడు పసిద్దము. 
. టు 

కరుత్నేతిమందలి స్థా నేశ్వరమునుండి పశ్చిమ 

ముగా పదునాల్గు మైళ్ళదూరము, 
౧ దు 



హోభార తిము- నపర్యము ౮౩ అధ్యాయ 

మునను, భాగవతము దళథమస్కంధము 22౭ 

అధ్యాయమునను పాశంసింపంబడినదె. 

మజీయు వామనపు రాణము అధ్యా, ౫౮ 

౧౧౫ ౮కందు వితుధాక పట్టణము ఓీఘా 
వి 

తీనడీతీరమున మ కళ 'జెప్పంబడినది 

పితు ధా ఛాకి శాసనములు పృసిద్ధములు. 

బం హరిదేశము--బివ హావ _ర్హ బేళమున 
యుమునానదికిని నడుమనుండు చేశమని 

ప of 

కును, 

తలంపంబడినది, కురు తెళ్రపాంతమున నుండి 

యు ంగునని తలు ప(బడుచున్న ది. 

నుర పాంచాల శూరసేన చేశభాగము 

తూ వ్ డిందు. జేేయుండే నందురు. అది దీని 

స మొ. మనుసంహిత౨-౧౮యందు 

దీనిస్రాశంస కలదు, 

బం హార్దులు--(బుమళు చూడుడు. 

బన లు తొమ్మండుగురు (నవ 
జబ “హలు)-బ సహ్మతెగము పం మేశ్వరుని సృష్టి 

యొనర్చ్ఫునవస్థకు నిరూపణము. ఇది యొకపద 

విగాం జెప్పంబడీనది, కాన, బ్యవ్మాలు మాణు 

చుందురు, పదునాల్లు మన్వంతరము లొక పగలు 

గను, ఇరువదియెన్నిది మన్వంతెరములు జవ్మా 

మానమం నొశరోజుగను, బహ్మత (సరిమాణ 

మిట్టిమా నముచే నూశేండ్లు, లేశ ౧౦౦౮౦౦౦ 

మ వ్వంశింముల కాలమని చెప్పబడినది, 

న్ని పురాణములందు బృహ్మాళత్వ్టమునకు 

మూనసప్పుడేంగలుగ తొమ్మంష కుగుతు బ్రహ్మత్వ 

ముస హ్. డగు వాను స్మ్వ్యనందిరి, న నవ 

బిెహ్న్మ లందురు, వారు ౧ మరీచి _9 అత, 
ష్: 

వ ఆంగీరసుండు ర పులస్తుండు, ౫% పుల 

పహుుండు, ౬ కతువ్ర, 2 భృగువు, ' ౮ వశ్ష్టు, 

జా క FE ష్. ము తొాొంతరమున భృగువునకు 

జదులు వావ మ చేవ. డని కలదు. 

2237 బ్రహ్మచే త్రలు నాల్లువిధములు 

|[బహ్మ వలిగో తవు -- (వసిష్టగణము 
ఇ ఫి 

చూడకుండ). 

ఏఎహవిదం--పర మేళగరు నెజుంగం జేయు ర /వ్తావి న్ గ్ 

శా న్ర్రయు లేక విద్యకు బ్రహ్మవిద్య యని'పేరుం 

భారతమున (పజాపతి భార్య పేరు (బహ ఏద్య. 

ఈమెసుతుండు (ధువుండు. ( ఈతండులప్టవసు 

వులలోనివాండు, 

జీ 9 షు n భా ~~ మిక్కిలి ష్ట్రమెనవిద్యకు బంహ్మావిద్య యని 

యు నందురు. 

బ)హవెతలు నాల్లువిధవముంలం- 
కారీ ౨ ౧ 

అదె ౧తసిదాంతేము న ద్వైతసిర 
౧. బిహ్మవిముండు-- జూానభూమిక లేడిం 

టిలో నాలవభూమికం 'వేరినవాండు. 

Ey 0 జ్జ బ్య్రహ్మావిద్వరుండు ఐదవ భూమిళం 

జెందినవా(డు. 

వం (బహ్మవిద్వరీయుండు- అఆజువభూమికం 

'జెంధి;వా6డుం 

an 0౧ మం. గ ల బతక నుత ఐడవభూామికం 

చెందినవాడు, విరి కివి సౌజ లు. 
ద్ర 

జానభూమికలు:.___ a భూ 

౧౩ శు భచ్చ( అత్మతత్వమెజుంగవల యు నను 

fie గల్లియుండుట), ౨ విచారణ, ౩3.తను 

మౌానసి(సత్వగు ణాధిక్య మై రజోగుణము ,తమో 

గుణము తీణించుట) ౮ సత్వాపత్తి (శుద్ధస 

త్యిగుణమయు. రై యుండుట), సి అసంస కి 

(ఆస్తి కిని విడుచుట, ౬ స (అప 

రోశుజానముంగ ల్లియుండుట్స, ౭ తువ్యము లేక 
ని ఇ fi Eg 

తురియుము. (ఆగర కులు తగ్గిపోయి జగమం 

తీయు పర మేశ్వరమయ మే యనియు, నామ 

రూ వాత్మశమగున దంతయు (భాంతియనియు, 

వసుతః పర మెళ్యర స యనియు 



బీవ్మావెవ _ర్షవురాణము 

ఈయేడింటిని వాలని య ద్వైత 

వేదాంతవాదశా(న్తుమునం 'జెప్పంబడీనదిం 

బ్తుప్ష )హవెవ ర్తపురాణవరు--- ఇదికూర్జు 
న తొమ్మిదవదిగను, చేపిభాగవత 

మున 'నేడవదిగను, భాగవతమున తోమ్మిదవది 

గను తక్కీనవాటయందు పదియవటిగను 
య 

చెప్పంబడీన పురాణము. వశివృపో కము. (గంథ 

సంఖ్య ౧౮౦౦౦. 

బిహవాత బయల్పడేది కాదు--- 
(ఆకల! కి.) 

వా శిఖరమం రుద హిమాలయ 

BR ధిఖరము. (గంగాన నది చూడుండు). 

బ్రహ నిరవరు---౪ఇది యొక యస్త్రుము, 

అల్బుల పె దీనిం బ్రయోగింపరాదు. 

(బ్రహ్మ సమాజవుతవుం--- దీనికి పరిళు 
ద్రా.స్టికమతెమనియు చేరు కలదు. ఇదియిటీవల 

కల్పితమైన మతము. వంగబేనమున రాజూ 

రామ మోహన రాయి యనంబడు మహోాత్ముండు 

మత సాంఘీక సం స్కారములను కొన్నిటిని మనసు 

నందుంచుకొని యామతమును కల్పింపనెంచి, 

క్ష, -వె, ౧౮-౨౮ సంవత్సరమున బఎహ్మ సమా 

జమును నెలకొల్పి వ్యాపింప జేసెను. పిదప 

దే వేంద 9)నాధటాగూరను గొప్ప భక్తుండును, 

విదప కేశవచంది నేనుండను నొళగొప్పభ కు 

డును దీనియ భివ ద్ధి లారకలె వ్యాపింప జేయు 

టయె గక మతనిబంధనను మార్చి తనం వ్యక్ 

నందించిరి. ఏరివీరికాలములందు కల్లినమార్చుల 

మేరకు మతము చాలవణజకు మాజీపోయినను 

తొల్లింటిపేరున నొక్టై యుండి, యాంధి) చేశ 

మున పరిళు న వాడుక నామ 

యందిన ౫. 

ఈమతమునందు పర మేళ్యరుం డద్వితీయు6 

దుం అతని నారాధించుటకు మానసికారాధన మే 

2288 బవ్మాసనమాజమతము 

ప్రధా సము, లన 'లెప్పటికప్పు డూహించు: 

చుం జేయవలయునని నిబంధన కలదు. ఈమత 

మునదెవభ కీ దెవారాధనలకుంటీదప సాంఘిక 

జీవన ధర్మము ముఖ్యమైనది. 

హిందూమత ధర్మములను సంస్క-రించుట 

దీనిముఖో సద దేశమై యుండెను. గాన తత్ఫలిత 

ముగ హిందూమతము దు రాచారభూయిస్ట్రమని 

తూలనాడుచుండుటయు, స్వోత్కర్ష న బేపనిగ 

పొగడుకొను చుండుటయు నాంధబివ్మాసామా 

జికులం దచ్చటచ్చటం గాననగుచుండును. 

ఈమతెసులందు గమనించందగినది సర్వ 

సమానత, భోజన ప ప్రతిభోజ నములు, సంబంధ 

చాంధవ్యములు, పీరియం దెట్టి మయాట౦కశ్ ములను 

కట్టుబాట్లను పాటింప నక్క_ర లేకని నడచును. 

దైవారాధన సంభబాధ్యతలయందు (స్త్రీ వురు' 

ములు సమానులని చెప్పంబడినది. _వీకపత్నీ 

(వతేము వీరియ౧దు విధింపంబడియున్న ది. వధువు 

నకు పదునాల్లును, వరునకు పదు నెన్మిది యు 

వత్పరములు వయస్పురాని బే వివాహము జగుగ 

రాదని మతవిధి కలదు. వితంతూ దాహ ములు 

పీరియందు ౫ లన్చ. ఈఅచాన సంద న్బముబందు 

హిందువుల పూర్వర్దులమతము తమచేయసి వీ 

ర నెదరు, 

[బన సమా జనులను నందిల వరద ధర ములు 

చెప్పంబడీనవి, అవి పథాన ఆచరణయ ధగ్న 
7 

ములు. 

౧౩ పధమిధక్మము- బహ్మమునందలి 

డ్ 4 ఇద ఇ వ దృఢ వశ్వాసధర్మము. బ్రహ్మము సృృ్ట్వ౭6 

గృర్హయు భర్తయు హృర్రయు ననియు, అద్వి 

తీయము, ఆదిమ ధ్యాంతరహితమా, జ్ఞుసస్వరూ 

పము, న్యాయస్వరూసము, దయ ఆనంద సత్య 

స్వరూపము, సర్వవ్యాపి యనియు, మజియు 

నాళ్ళస్వరూపుండగుట మనో గాహ్యుండనియు, | 



బహ్మసమాజమతేము 

జగద్వి ధాన చర్య లంబట్టియాయ నగుణగ ణములు 

బడందగు ననియు, నసమాను. 

డనియు, వి గహోదుల నాతని గాం జేయుట గొప్ప 

దోపషమనియు, ఈశ రేచ్భాను సారమె నిశ్చల 

భ్ కివి జ్వాసములతో్ మెలంగుటయె జీవునకు 

పరమధర్మమనియు. దలంచి నమ్ముట. 

నిరయింప( 
ల 

9 ద్వితీయ ధర్శము- జీవాత్మ నశించునది 

గాదనియు, నిరంకారి గాంచునదియనియు 

తేన పవ_ర్తనల బహ్మామున కు త్తర వాదియె తా 

నుండునను విశ్వాసధగ్శము. 

జీవునకుంగల స్ట నీళ్య లేచ్చ 

నెజింగె, యాశ్వ లేచా ఛనుసారము లగు పుణ్య 

కార్యముల నే యొనర్చుచు, సీళ్వ రేచ్చా 

వ్యతిరిక్రములగు పాపకార్యముల నొనర్చశయుం 

డవ తెననియు, పుణ్య కార్యము లాక్మాఖివృది 

అనుకూలములు, ఆనందదాయకములు, సద్దతి 

నొసంగునవి యనియు, వాపకార్యములు ఆత్మా 

ప పితికూలములనియు, దుఃకఖసంధాయ 

య. దుర్గతి నొసంగునవి యనియు, ప్రపం 

చమయాక్న ఫి తగిన తావనియు, సాంఘిక 

ధర్మముల నెజవుచు సాంఘీశమాన వజీవితములం ' 

దీగ గరునారాధించుటయె యు_త్హమధర్శమనియు 

జీవాత్మకు పరమాత్మయం చే యునసికి( గల్లించిన 

నభివృద్ధి గల్లుననియు నమ్ముట. 

ఇందు సద్దతినే స్వర్ణమనియు, దుర్గతి నే నరక 

మనియు సనం దపననయి; పాప పను. ప సమునే 

మోఠు మనందగుననియు. జెప్పంబడినది. 

తృతీయ ధర్మము- సర్వజ నఫోదర భావము 

గల్గియుండుధర్శ ము. విశమా నవకోటి యేక 

కుటుంబమే యనియు, బ్భవ్నా మంద ైికి తండ 

యనియు, గాన మనుష్యులంద జు నోదర 

తుల్యులై సమానులే యనియు, జూతి మత కుల 

భేదము లీశ్యురశాసన విరుద్ధము లనియు పట్టం 

2289 బహ్మాసమాజమతేముూ 

చాటించుట ఈశ్షరశాసనోల్లంధున మనియు 

నమ్ముట. 

రః చతుర్ధ ధర్శము- ఈశ గరోపాసనధక్ణము, 

ఈశ్వరునకు చేవాత్మతోంగలసంబంధమున సశ్వ 

రా కాధనపుటావశ్యకత యేక్పడుచున్న దనియు, 
ఈశ్వరు. డనుదినము జీవునిపైవర్షించు కబాతు 
మునకుం గృతజ్ఞతతో తనభారములం చెల్పుచు 
వ స! జీవ్రనియందు. 

గల లోపములను సవరించుకొనుచు, సీవ్వరుని 

యందలి గుణముల నలవడంజేసిషొను చుండవలె 

ననియు, జీవ్రుండంతర్ముఖుండై ధ్యానముసల్పుచు 

పాపములం దలచుకొని పశ్చాత్తాపపడి, పాప 

విమోచనకె పాిర్థించుచు (వాపంచిశదుఃఖము 

లకు దూరుడౌొచు, నాత్మశాఎతిం బడయవలయు 

ననియు, సీశ్వరోపాసన వీటిని గల్లించుననియా 

నమ్ముట, 

ఇందు. జెప్పంబడి నస న్మార్గము నకు స్వాభా 

విక మార్షమనియు, నటుల కానిది యస్వ భావ 

మౌార్షమనియు. 'జెప్పంబడినది. మానసికా రాధ 

నము ఆ రాధనము, ధ్యానము, ప్రార్ధనము నని 

తవిధములుగను జెప్పంబడినది, ఇంకు (బ్రహ్మ 

ధర్మము మేరకు బహు దేవతా రాధ వమును విగ 

పహోరాధనమును దోవముంగల్లించు నీళ౦ంరా 

ప రాధ కార్యములని వేర్కొనంబడినవి,. 

న పంచమ ధగ్గము-దోవరహితులగు మను 

మ్యులు గాని నిర్దుష్ట ములగు (గంథములు గాని 

యుండునని నమ్ముట యసమంజ సమనుధర్శము, 

ఈశ్యరు. డొక్కండె పరిపూర్తులడె దోషర 

హితుం డై యుండుం గాని, మనుష్యులం "జీవో 

దోషము లుండకపోవనియు,, గంథము లన్నియు 

మనుష్యవిరచితము లే గాని దై వకృత (గంథము 

లుండవనియు, గాన వాట్టయందు దోషము గాన్ని 

లోపములుగాని యుండ వచ్చు ననియు, గురువు 
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లును, సధ్గంథములును సత్య మెబుంగుటకు 

నాయ మొనర్వ్పుంగాన గారవింపందగినవనియు, 

సత్య మేగింథముసందుండినను నాచరణీయ మే 

యగుననియు, సత్యా సత్యవిచక్షుణ, నడకన 
ము లాళ్శుకు( (జీవునకు) గలవనియు నమ్ముట, 

ఇవి పంచధర్శములు. పని నమ్ముట ప్రధా 
నము. పరిళు స్తో మతస్థులు పాార్థించుతరిం 

ఈశ్వరుని స్మరించుకొనుతిరిం గాసి 

“బివ్మాకృపా హీ కేవలమ్”? అనియు ,“వఏకమే 

వాద్వితీయమ్?: అనియు బిగరగ ననుచుందురు 
గాని ఇవి వారి మం్మతములు గావనియు, సర 
ణేయభ క్తి వాక్యము లనియు నెబుంగునది. 

బహసా(గురము--కరువ్షేత్రమున స్థానే 
శ్వరముస కుత్తరముగనున్న యొక పాటిసరస్సు. 

ఉత్తర దక్నీణములకు ౧౯౦౦ అడుగులును, 

తూర్పుపడమరలకు ౩౫ లీ౬ఒ అడుగులునుగలది. 

దీనిముధ్యను ద్య పాయన మనుపేరుగల యొక 

ద్వీప ముండుటచే సీసరస్పునకు. ఎద సాయన 
త మనియు వాడుక గలదు. ఎబ్టపాయన 

హదమున చందకూపమను బావి కలదు. దీపని 

గాని, 

(బ)వ్మాసాగరమను) బు శ్వాదమున జాన నా 

వతేమిని వాడీయున్నారు, (బుద సఖ ge 

౧౪) ఇప్పటికిని ఈసాగరమున కీశాస్య రక. _ని 
దీనినంటియె యున్న వేరు చిన్న సరిస్పువు సువే 

తాం అసవాదుచున్నారు. అద్ శార్యనానతె 

శబము యొక్క. మార్చే గాని వేరు కాదు 
తోలింట రెండుసాగరము లొకటిగనే యుండి 

అడి (వ ధాన న్నా నతీర్భమై యుండనోఫు, 

ఈతీశమున విధాత తపంబొనర్చి కంతువు 
లొనగ్బుటం జేసి బ్రహ్మ సాగరమనియు, కుతి 
యులను హతమునర్చి పరళురాముం డట 

తర్చణము లీడుచుతపంబొనర్చి పాపపరిహోరము 

గల్పించుకొనినశతమున నాతని పేర శానా ద్ర 

మనియు దీనికి వాడుకలుగలిగెను, మజటీయునిట 
నొకతావున ఖీష ప [శీళ్ళషుంయచ | కవ తావు భమ్మునింజంప ను నుచకముం 

ae ప 0 చ ea ౮౬ బ్ర యోగింపం బ యత్ని ంచుటం దెసిన సందర్భ 

మూలముగ నతాపున చకతీర్ధీమని చేరంబరగు 
= థి 

స్నానములతీర్థ మయ్యెను, 

కురుభూపతి యో సరస్సుదరిని -గొప్పతపం 
బొనర్పుటం జేసి యాసాగర పొంతిభూమికి కురు 
వేతమనియు. బేరయ్యెను, 

ఈతీరముననే యిందుండు వృ తాసురుని 
జయిం చినధెం చెను. మజియునిటనే పుగూంవ్రన 
కూర్వసియు. దిరుగ లభించెన 

ఆధ ర్ం అస జన అరు ఇద ఆస న ముల పుహ్క-ర సరస్సు చూ.) 

| ౧౦ బృహ్మ సావర్ణిక మనువు- తండ భూతి 
పృజాపతి గాన సీతినికి భొత్యు ఉనువాడోక 
యుండేను, పూ) వర్ "హాుజానిద క గా కాయ! 

లు గాన సాదు, న E ళ్ Cer 
uy 
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ఏర కె వుఒను రింణాయసులును గూడ ని బహ 

సూతిముల కే భాహ్యములు గుసుర్చు కొనిర, 

కొన్ని సూత్రము లొవ యధిశరణముగను, గొన్ని 
యధి కరణములొళ పాదముగను,సాల్లేసి పాదము 
లొక య ధ్యాయముగను, నాల్లు అధ్యాయము 
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ములుగల భావ్యములుగ నున్నవి, (మీమాంస 

శాతస్రుములు చూడుండు.) 

నీలకంఠ (అడైత) భావ్యమున ౧౯౦ 

అధిశరణములును, ౫౪౮౬ నూత్వములును, 

శ్రీకంర (అద్వైత) భామ్యమున ౧౮-౨ అధికర 

ఇాములున్కు ౫ ర్మ నూతే"మ: లును, శంకర 

(శ _క్రీపిశ్ఫ్టఅ దై (త భామ్యమున ౧౯౧ అధికర 

ఇములు,౫ ౫ ౫ సూ తములును క్రీ విశిస్టా డె ద్వుత) 

భాహ్యమున ౧౫౬ అధిశరణమును, ౫*ర౫ 

సూతిములును, మధ్వ 

(చ్వైళి) భామ్యమ. న -౨-౨౩౬ ఆధిశరణమ.లును, 

౫౬ ర సూతి ములును 

నానంద తీర్గకృతి 
థి 

శ్రీకర (వీర్నకెవ లింగాయత అద్వైత) 

భాహ్యమున ౧౬౬  అధికరణములు, ౫౪3 

'సూతిములును గాననగుచున్న వి. 

ఇందు శ్రీకరభావ్యము క్ర వె. 1920 సంన 

త్పేరమున శ్రీ వీ డేవిడీ సంస్థానాథీళు లగు “బజ్జి 

'తాసార్ శ్రీ కందుకూరి 'బాలనూర్య ప పిసాద 

భూ పాలుని యాధిపత్యమున Sf 

నగరమున జరగిన శె వపండితమహాసభయందు 

నిరసింపంబడినది. వీదప వీర్శ్వశెవసంఘము( లింగా 

యతే సంఘము) వారు దీని నవలంబించి దోవ 

ముల సంస్క-రింపించి ముదింపించిరి. 

బ్రహస్తంబ గోత్రము --- (భంద్వాజ 
ఉపగణను చూడుండు). 

హహృదయనక్షతము(గోము- 
(నతుత్వములు భారతీయులుగు ర్తించినవి చూ.) 

బ్రహాండవు రాణము-- "దేవ భాగవత 
మున నారవదిగను, దక్కినవాటయందు పదు 

నెస్మిదవదిగను 6 జెప్పంబడిన - పు నాణము, 

బ్రహ్మ పో కము. చేవీభాగవతమున ౧౨౧౦౦ 

గను, 
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౧౨౩-౨౦౦ గను తక్కి-నవాట్రయందు ౧౨౦౦౦ 

గను [గ్రంథ సంఖ్య చెప్పబడినది. 

బ్రహానందము--(ఆనందములు చూ. 

బ్రహావర్తదేశవం- దీని కుత్సల దేశ 
మనియు. గోజీదుజెనని భమొక పితీతి కలదు. సర 

స్వతీ దిన ద్వతీనదుల మధ్య దేశము. ఆర్యులకు: 

చాలకాలము నివాసభూమియని జెప్పంబడ్ నది. 

ఈ చేశమునకు బహ్మోనర్త రపురము రాజ 

ధథానియ(ట. దాని నిపుడు చిత్తూరని వాడు 

చున్నారు. మజియు. బగితిహైనమనియుంబేరుం 

డెనందురు. ఇటనుండిన కోటజా గాను తొల్సింట 

సీబేశ మేలిన యుత్తానపాదుని నినాసభవనముం 

డిన దుర్గమనియు. జూపెదరు. ఇది గంగాతీర 

మందున్నది. దీనికెదురుగ గంగకవ్యల వాల్సీ 

కాళ ఏమస్థలము కలదు. అటనే సీతామహాచేవి 
కళ లవులం గనెనంట, ఇప్పటి బ్రవ్మావరఘా 

టనంబడుచున్న ేవుననే యూడ పై 

నదిం దాటించి యామె నవ్వలి వాల్మీకాశ్రమ 

మునకుం జేర్చిరని చెప్పుచున్నారు. 

ఈపురముండిన పాంతమున కుత్సలవన మని 

"చీరుంజె నందురు. గాని మహాభారతము వన 

పర్వము ౮౭ నందు ఉత్పలవనము పాంచాల 

మున జెప్పంబడీ యుంటయు, వేరు నిదర్శన 

ములులేకుంటయు నిశ్చయమన పిలుళేకున్న ది. 

బం హావర్రము(బ రో 8 వర్రపురవుం- 
చిత్తూర్). గంగానది పెనున్న గొప్ప తీర్థస్థ 

లము, కాన్పూరుపట్టణమునుండే ఆతా 

మైళ్ళదూరమున (గలదు. ఇప్పటి చేరు చితూర్ 

ట౭ంజూడందగినది,బహ్మాోవ రఘటముననున 

PE MON, దోల్లిటు “శరాము 

డశ్వ మేధయాగ మొనర్పుతరి వద లినయశము 

న్నకె కుశలవులతో సంభవించిన కలవామున 

శీరాముల పెవదలినశరము. అదియేలళోహ మో 

సాగంగా 



చాంటోమిటరు 

తెలియదు గాని ।యాకుపచ్చరంగు “నుండును. 

ఇట గంగకవ్యలనున్న వాల్మీ కాశ మము నకు 

Vee లత్ముణు(డు గర్భవతి 

యయున్న వీఇఆామ హో చేవించెచ్చి విడ చెన6ట, 

అటులగంగనుపడ వపె డాటినది బ్రీహ్ళోవ ర ఘట 

ముననని శీ దామాయణమున నుత్తరకాండ 

సరావ య ధ్యాయమునంగ లదు. ఆయా శ్రమను 

ననే సీతా 'బేఏ కుశలవులం గనెనంట, 

వార్మీకమహర్షి ఫంమ దాామాయణమును 

రచించినశా విదియె. 

బ్రాంటోమోటరు -- గీ9కున Bronte 

అనిన వీడు గనియు, Metron అనిన కొల 

యనియు ను 

ఇది యుజుములుుమెజుపులు, వీడుగులుగల 

పెద్దవానలు (Thunder storms) రికార్డు 

ర యంతో పరి రికరము. జార్జి జేమ్సు 

సైమండ్పు అనుచేరుగల బ్రిటిషు రా 

లోజిష్టుగారు దీనిని గనిెట్టిరి, (క్రీవె, 18905౮ 

పప మాలు ప క గడియా 

రముల. బోలినయంతఏముచే నడుపంబడుచు 

కాగితము చుట్లల పె సెన్సిలులతో 

చేయుచుండును. గంటలో నారడుగుల కాగి 

తము నడచునని చెప్పబడినది. మధ్య కాల 

రెకాగరు 
ళ్ 

ములు atmospheric pressure, వర్ష పాత 

ము గాలివేగము, 

ముదలగునని వివరిం చెడీని, 

చాడ్కేపింగ్ (Broadcasting Radio) 
os, ర 

ఇది Wireless teliphoney లోనిభాగము. 

ఇక్కా-లమున నచ్చటచ్చట దీనిస్థా నములందు 

-పాడంబడుపాటలను వినుటకు గొప్పవారిచే తవు 

యుండ నమర్పంబడీ నయంత్రేపరికరములగుండా 
రా 

విన 'నేర్చాట్లు చవేయంబడుచుు వినోదకరమగు 

గృెహాపకరణముగ. బరిగణింపబడుచున్న ది. 

ఉజుముు మెజుపులు 

2942 బాండ్ కేస్టింగ్ 
లు 

దీనిగుండా దూర బేళశపు టుపన్యాసములు విన 

నగుచున్న ని. 

ఇంగ్లాండు నందు మార్గోనీకం ఉఇసీవారు దీనిం 

బరిశీలించి పయత్నముల సల్పుచు కీ* "నెం 

౧౯౧౯లో. (బయత్నముచేసి సఫలులై ర 

ఫోద్దునుండి నడవీరి. అదియే దీనికి బారంభ 

మని చెప్పవలయును. ౧౯౨౦సం.లో వారి కంగీ 

కారపత ల. మిోాయంబడుకొతన 

నొక చాడు శేస్టింగు సేవను చెమ్బుపోర్టుకడనున్న 

రిటిల్ కడం నట్టయడెను. తోలుత వారమున 

కొకసారి చిన్నపో9 శము నడుపు చుండిరి. 

౧౯౨౨నుండి మారో-నికంపెనివా రొక పాటి 

యుపన్యా సములు, పాటలు నడుపనారంభించిరి. 

క్ర. వె. ౧౯-౨౨ లో ఎలక్టి కల్ పరికర 

ములం జేయు పని వాండ )ప్రఏతినిధులకు పోస్టు 

మాస్టరుజనరల్ గారితో నొక సంభావణసభ 

జరిగి యం దార్గురుప్ఫోతినిధులు రెంతుసంవత్సే 

రములదనుక సానములను సాపించి, బాడ్ 

శేస్టింగుపనులను నడుపుటకు పూచీపడిరి. వారికి 

లండన్, 

నాల్, కార్ట్ప్, నానో, 

అబ్బరుదీక్, బర్భింగ్లామ్, బార 

మా న్నెస్టర్ , న్యూ 

శేసిల్ పట్టణములందు స్టానములు నిర్మింప పని 

నడుప పెర్మిష నొసంగలు డెను. మజియు వారికి 

“బ్రిటిస్ బాండ్ శేస్టింగుకంా పెనో యనునామ 

మేర్చడి లైసెన్సు లీయ (బడెను. 

లండన్ , బర్మింగ్లామ్ట్, మాం చెస్తరులనుండి 

౧౯-౨౨ నవంబరు ౧౫ తేదీని (బాడ్ నేస్టింగు 

పారంభమైనదనిచెప్పంబడినది. వీదప౧౯౨ర 

సం.లో తిరుగ లైసెన్సులు పునరంగీకారమున 

సీయంబజి రానురాను ఫరా (బిటిషుస్మామా 

వ వ్యావీంపసా గెను, ౧౯౨౬ లొ 

హూ పవర్శూ స్టేషనులుకట్ట బడుటతో. (బిటిష్. (ప్రభు 

త్వమువా'రా Bite Casting Control 



౮ బ్యాన్ న్యూ 

తీసికొనిరి, అప్పటినుండియు దానికి “బోటిప్ 

బాడ్ శేస్టింగు కార్పశేమ నను వేరం బరంగు 

చున్న ది. 

(రేడియో వెరెన్ చూడుడు 

బా?౯ నర్యా(221 New)- తొొల్లింట 

నిది (బాండు న్యూ (కొత్త) అను వాక్యము 

నుండి కు ప్రపజుపంబడిన రూపము. వాడుకో 

చేయంబడినదని యరము. 
థి 

బ్రాహణగ్రానున్యాయంమం-శౌహ్మ 
ణగారమ మన నాగా్రామమున నందణు 

బ్రాహ్మణులే యుందురని యర్థము కాదు. బ్రితర 

వర్గములనా శెంద రుండినను చెక్కు-వ పోము 

ఖ్య త నందినవా రాగామమున చావ్మాణు లే 

యని భావము. జే యామీవనన్యాయము. 

(అనయా నితేర చెట్లు గూడ నందున్నను పీన 

కెవ్కవపాముఖ్యతం గలిగి యుండుటవలన 

మామిడితోట యసి 'వేరగును). 

బ్రావాణపర్షివ్రాజకన్యాయవం-మొద 
టిశబ్బము న నె స రఘు స్ఫురించుళేణి 

నూని చెప్పుట కీన్యాయము వర్శించెడిని. ఇట్టివి 

గోబలివర్గ న్యా యము, బ్రావ్మాణవసిష్యన్యాయ 

ము. అనవసరపు పునలుక్త షర ములను ఒ ర్తి 

తెల్పునవిగ వాడుచున్నారు. 

బ్రాహ ణశ్రనణన్యా యము శ్రమణ 
శబ్దము జ (పూ) ల క న్వయించు. 

గాన నిట(ద్ *“లుత శాహ్మణు(డెయుం డెననియు 

వీదప బొద్గభిము వాయె ననియు భావము. 

పూర్వపుస్థితి యిప్పటి మా నస్థితిం గూడ 

చెల్ప్నుజయందీ న్యాయమును వాడుచుందురు, 

బ్రాహణాబాదు వురము-ఇడితొల్లింటి 
ముశిక చేశములోనిది, ఇప్పుడు సింధుదేశము 

నందున్న పురము. బాావ్మాణుల కొకప్పుడా 

2248 దావ్మాణులు 

'దేశమునం బిధానపురముగ నుంజెనందురు. 

గాని యప్పటిపేరు తెలియకున్న ది. ఇప్పటిపేరు 
తర్వాత వాడుక్ నందినది. 

బ్రాహణులలో చినువాడి బెస్తల. 
లో పెద్దవాడికి పనిరక్కు అధికము 
(ఆంధిలోకో క్రి 

బ్రాహణులు--భరత చేశ పుబ్రజలందుం 
బూర్వ కాలమున (బాహ్మణు ల్మగవర్షమువారని. 

చెప్పంబడీనది. ఆదియందు (బావ్నాణుల్తుతుతి' 

యులు నొ కవర్ణముగ నంచంబడుచుండిరనియు, 

వారియందు కేవలము. దఫోవృత్తి నియమము. 

గలి బుషుళై, యాశ్యమవాసు లైనవారు (బా 

హ్నణులుగన్వుఆయుధ ధా రులై సరీరబలము నుప 

యోగించుటయె వృ త్తిగాంగల్లి రుత 

రాజకార్యములందు నిమగ్ను లె యెహీకవాం. 

ఛలంగల్లినవారు త త్రీయులనియు నానాటి కేర్ప 

డీరిం ఇట్టయ్యును సంబంధ బొంధవ్యముల. గల్లి 

యుండినటుల చెలి సెడినిం 

ఇటులనే (బాహ్మణుండగు జమదగ్ని తల్లీ 

యగు సత్యనతీ బేవి వ తియుండగు గాధి రాజు 

కుమార్తె (బావ్మాణుండగు గతముని భార్య 

యహల్య తృతియకన్య- ఇత్తైన్ని యో నిదర్శన 

ములు పురాణములందు. గాననయ్యెడీని. గాని 

విశ్వామి తుని కాలమునకు కుల భేదపు కేర్చాటు 

బలమయ్యెనని తో చెడిని. 

పిదప |బాహ్మణులు వింధ్యపర్యతమున క్త 

ర చేశనివాసులందరును గాడ బావ్మాణులనియు, 

దహీణజేశనివాసు లందరును దావిడ బ్రాహ్మ 

ణులనియు6 పిలువంబడ సాగిరి. ఉత్తర టేశనివా 

సులు మత్స్యమాంసభతుకలుగను దవీ,ణ చేశ 

దావిడ శాఖవారు శకేవలశాకాహోరులు గను 

నుండిరి కాలానుగతమున సీరెండుశాఖల మామ్మ 

ణులును నొకొ-కరె 'దేశియా న్హశ్శాఖలై చీలి: 



'బాాహ్మాము 

మొ త్రమున దశవిధశాఖలుగ నేర్చడిరి 

వింధ్యో తరవాసులగు గాడులు ౧ గాడ బా 

హ్మణులనియు, ఖ్ క న్యాకుబ్బులనియు, ౩ సార 

స్వతులనియు, 'ర్ర అతలకూ వ్నాణులనియు, 

౫ మెథిలులనియు నె చు శాఖలుగంజీలీరి, వింధ్య 

పర్వతిపం క్తికి దథీ.ణదేశముల వసించిన చాివి 

డులు ౧ దాంవిడ చాాహ్మాణులనియు, ౨ ఆం 

(భ్రులనియు, 3 నుహో రాష్ట | బొవ్మాణులనియు, 

ల కెర్ణాటకులనియు, ఫి ఘూర్టర శాఖ బాహ్మ 

ణులసి యు నె దుశాఖలుగ 6 జీలీది. రానురాను 

వఏరియందింకను 

వారె యున్నారు. ఈ పది తెగలంగూర్సి వేర్వే 

సంతెన్మాఖ లేర్చడి పలు తెగల 

రుకావులందుం జూడ నగును. 

నేటికిని గొడ శాఖ'లై నును కాలానుగతముగ 

నే దేశములకుం జేరి యచ్చట వసించుచున్నను 

మత్స్యమాం సముల భుజించువారుగ నేయున్నా 

రు. దా విడశాఖ లైదును కాలానుగతముగ 

నేచేశములకుంచేరి యెచ్చట వసించుచున్నను 

శాకాహారులుగనే యున్నారు. పరు మత్స్య 

మాంసములు భుజింప నలరు, 

బౌ ఇహవం-- ఇది విష్ణు, మార్క-ం 

డేయ, లింగ, వారాహ, కూర్మ పద్మ శివ, 

భాగవత్క నారదీయ, బిహ్మవై వర్త మాత్స్యి 

పురాణములందు ముదటిపు రాణముగను, చేవీ 

భాగవతమున సై దవవురాణముగను జెప్పంబడీ 

నదిం బ్రహ్మ మరీచ్యాదులకు బోధించిన (బ్రహ 

శల్చ్పవషయములు 'మొదలగున విందు. గలవు 

చీని గృ న్గసంఖ్య మత్వ్స్యేపు రాణము న ౧౩౦౦౦ 

గను, చేపీభాగవతమున ౧౦౭౦౦ గను తక్కి_ 

నపురాణములందు ౧౦౦౦౦ గను జెప్పంబడీ 

యున్నది. 

(బాహ్హవలి లేక బంహవలిగ్మోతము-' 
(ఊఆపమన్యుగ ణము చూడుడు. 

DAA 0 బి భానయాబొమ్మ 

బ్రాహ్మి (బ్ర హలిపి—- (భరత చేశ్షవు 
లిపులు చూడుడు.) 

భాంహ ౭ఠీనది--- ఈ పేరుగల నది 

యుత్మ_ల చేశమునం దున్నది. దీవిం గూర్చిన 

(ప్రశంస మహాభారతము, భీహ్మపర్యము, ౯ 

అ ధ్యాయమునందునసు పద్మపురాణము సర్గః 

5 నను గలదు, 

బ్రిటానియా బొమ్మ 9ది బిటీషు 
చేశమును సూచించు చివ్నాముగా నిక్కాల 

మున వాడంబడు చున్నది. చిటీషుద్వీపము 

లందు పెన్నీ నాణములపై న బొమ్మ ముది9ంపం 

బడీయుంట గాననగునుం సర్వ సాధారణముగ 

రాజ్యాంగ గారవుతాలళ చెల్పు కార్య ములం 

దీచిహ్నాము నుపయోగించుచున్నారు. 

ఆదిని బిటీషు రాజ్య మేలినపిభువు రెండవ" 

వారెసుభూపతిపాలనకాలమున నీమె జీవించి 

శుంకీపకిః డీమెసేరు Frances 

Stuart అని యుండీనది, ఈమె Duchess 

of Richmond పదవియం దుండిన వనితా 

రత్నము. అక్కా-లమున సొందర్య రాశియని 

యెన్న (బడిన స్ఫురదూ షణ. ఈమెలావణ్యము 

వలననే నాణిములపపై చేశలాంఛనముగ నీమె 

రూపము ముది)ంపంబడెనంట. ఆకాలంపు చిత 

లేఖనక భాకొశలు(డని చెప్పంబడిన Sr. Peter 

Lely యను పేరుగల చిత9కారుని చే వ్యాయం 

బడిన యూమెపట మింకిను లండనునగరమున 

Barber’s Hall నందుంచంబడి యున్నది. 

ఇంకను నిట్టివి Hampton Court Palace 

భవనమునం దొకటియు, Islip Chapel of 

West Minister Abbey చేవళమున 

Queen Anne సహక. పట్టాభిపే.కమ 

"హూాత్సవమున నిడంబడిన మైనపువిగహాకా 

రము (wax Effigy) ను రచింప బడినవి 
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కలవు. ఆమెకు జంతువుల బెంచు మక్కువ 

యధికమట, తనపిల్లుల సంరతుణ్నకె కొంత 

యా స్పినిచ్చి తన విల్ (will) నందు వివ 

రించెన6ట. 

తరుచుగ' బిటీనునా ణెముల పె నీకిందిపదము 

లుంట గాననయ్మెడీని. ఆ నాణెములపై నున్న 

లాటిన్భా పాపదముల కర్ణము. Dei — బేవుని 

మొక్కా, gra = కరుణవలన, 82 = భూపతి, 

omn = ఎల లేక ఎలరు, omnibus = ఎల 

రకులేక అందరికి, Fd వ నమ్మశము చ్రేశమతము. 

def = రహీకుడు,(గాన) Fid def = defen- 

der of the faith అని యాంగ్ల్గమున నర్థ 

మగును, ఇటుబనే యాంగ్ల్గశబ్దనుగు George 

అనుదానికి లాటిన్భా హా ా సము Geargius 

అగును. ఇవిలాటిన్భా పొపదములు. కొన్ని కష్ట 

పరుసంబడిన రూపములందున్నను, లాటిన్భా బా 

పదములే. ఆభావ తొల్తింట పాశ్చాత్య దేశ 

ములవారికి పవి తభావయె యుండి విద్వాంసు 

లచే 

లాటిన్ భాష భరత చేశ (పుం బండితు లకు సంస 

త చేవనాగరి వంటిదిగా నుండినది. 

బింటీము అప్పర్గినియా -- (గై? 
యా చూడుండు.) 

(బిటీష్ ఆర్హర్పు ఆఫ్ ఛివెలరీ)Bri- 
tish orders of Chivalery })— 

1. The most Noble order of the 

Garter. దీని చిహ్నము ఓ. (౮ (Knight 

of Garter.) 

2, The most Ancient and most 

noble orderiof the Thistle. దీనిచిహ్నం 

K. T. (Knight of Thistle). 

8. The most lllustrious order of 

గారవనూచకముగ వాడంబడుచుండిన ' 

దనుట చెల శెరింగిన డే. పాశ్చాత్యే పండితులకు" 
cn 
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St. Patrick. దీవిచిహ్నము K. P. (Kni- 

ght of St. Patric). 

kh. Th3 mst Honourable order 

of the Bath. దీఏచిస్నము (1) K.C.B. 

(Knight Commander of Bath )అఏ యు, 

2. CB. (Companion of Bath)9నియు 

రెండు కలవు, 

5. Order of Merit. 

0. Me 

6. The most exalted ord3r of the 

Star of India. దీనిచిహ్నాము G.-C. వ.!. 

(Knight Grand Commander of Star 

of India) అవియు, K. C.S.L.(Knight 

Commander of Siar of India)9నియు 

C.S.1.(Companion of Star of India) 

అనియు మూడు కలవు 

దీని చిహ్నము 

7. The most distinguished ordor 

of St. Michael and St- John విని 

చివ్నాములు G.C.M.G.(Knight Grand 

Cross of.St.Michael and St.George) 

K. C. M. G. (Knight Commander 

of St. Michael and St. (౩98828) 

C. M. G. (Companion of St. Michael 

and St. George) అని మూడు కలన. 

8. The most Eminent order of 

the Indian Empire. 6.౮.1. E. (Kni- 

ght Commander of Indian Empire) 

C. 1. E&. Commander of the Indian 

Empire) అనియు రెండు కలవు 
“ 

9. Ths Impsria! order of the 

Crown of [0412 దీవికి చిహ్నము C౮. 1 

10. The Royal Victorian order 

దీవికి జివ్నాములు 4 0౮. V. 0. (Knight 

Grand Cross of Victorian Order). 
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K. ౮6. 7 0. (Knight Commander of 

Victorian order.) C. V. 0. (Com- 

meander of Victorian order). M.V.0' 

{Member of Victorian Order) అనియు, 

నాలుగు కలవు. 

11. The most Excellent order of the , 

British Empire. G. 3. E. (Knight 

or Dame Grand Cross of British 

Empire). 

K. B.E. (Knight Commander of 

British Empirei. D. B. E. (Dame 

Commander of British Empire). 

C. ౨. E. (Commander of British 

Empire), 0. B. E. (Officer of British 

Empire, M. B. 2. (Member of Bri- 

tish Bmpire). 

12. Order of the companions 

of Honour: దీనికి చిహ్నము 0.1. (Com- 

panion of Honour). 

13. The Distinguished Service 

Order దీనికిజిహ్న ము D,5,0,అనిఒ కేవిధము, 

14. The Imperial Service Order. 

దీనికి. జిహ్నము 1, 5. 0. అని ఒశేవిధము. 

15. The Royal Order of Victoria 

and Albert దీనికి. జివ్నాము V. A. అని 
యొే విధము. 

16. The order of St. John of 

Jerusalem దీనికి. జిహ్న ము లేదు. 

ఇవి యన్నియు భర్య₹ 'ర్యాడార్యాన్నత్య 

ములొకరియందు స్థిరపజుచుటకు పృభుత్వమువా 
రొసంగు బిరుదములుగ( 'జెప్పంబడీనవిం 

బ్రటిషుకోలనీలు ఫారెన్సొజిషన్సు- 
బ్రీటీషుపిభుత్వ రాజ్య మింగ్గండు, వేల్పు, 

స్మా-ట్లాండు, ఐర్హాండులు కలసినదని వేరుగ 

జెప్ప సక్క_ఆలేదు. ఈ పభుత్వమునకు లోనై 

స్వపరిపాలన _ ననుభవించచున్న చేశములు 

2246 బిటిషుకోలసీలు-ఫా రెన్పొజిషన్సు 

(పభుత్వమువారివగు దేశములు, నీమలు, (ప్రభు 

త్వంవారి రతుణయందున్న ప్రభుత్వములు, రా 

జ్యములు కలసి |బీటిము సామాజ్య మనియు, 

కొందరివే కామ న్వెల్లు ఆఫ్ (బిటీషు పె 

రనియు, పిలువంబడుచున్న ది. స్వ బేశములగు 

ఇంగ్లాడు, వేల్పు, స్కా-ట్లాండు, ఏర్గాండులు 

గాక తేక్కినవాటికి గ బిటివుపిభుత్వపు కోల 

సీలు- ఫారన్ పొజిషన్సు” అని వాడుచున్నా రు. 

౧+ ఐరోపాయందు జి బాల్లరు. లది స్పాని 

యా బేథమునక దథీ,ణముననున్న దుర్గస్థానము. 

మాల్లా మధ్యధరాసము దమునంగల ద్వీపము, 

,నశౌల్య ము ౧౧౯ చతురపు మైళ్లు, 

౨ ఆసీయాఖండము నందు బిటీషు బండీ 

యా రథ. క సరా నములు (పాద రా బాదు, మె 

సూరు, కాల్ఫీరము మొదలగునవి) బర్మారా 

జ్యము, సింహళద్వీప రాజ్యము (కానో-లనీ) 

వ డెన్, సైపిన్, స్రైయిటు సెటళ్ళెంట్సు, 

లబూలఆకొ,హోంకాంగు. వెశాల్యము౧౬౬౬౦౦ 

చం మె. అంచనా వేయంబడీనద, 

3. అఫికాఖండమున సియర్షి యోన్ , నె 

రియా, సెంటుహెలినాద్వీపము, ఎ'సెస్ట నుద్వీప 

ము, శేపుకోలసీ, నేటాలేశము, అరంజిరివర్ 

ఫీసైట్సు టాీన్సువా ల్లేశిము, రొడీషియా, (బి 

టీము ఈస్తుఆఫిక్రామయూరిటియన్ ,సౌకో తా 

,నెశాల్యము ౫323000 అని అంచనా 

'వేయంబడినది. ఇందు రత.క సంసానములు 
౨౧౬౦౦౦౦ చతురపు మైళ్లు వె శాల్యముండు 

నని చెప్పబడినది. 

అమెరికాయందు కనడా దేశము (జొమి 
నియన్ )) న్యూ ఫొండ్డాండు దేశము, హోెండ్రూ 

రాన్ (మధ్య అమెరికా), బిటీషు వెస్టిండీసు 

దీవులు, బటీమగినియా, ఫాశక్తాండు దీవులు, 

,నిశొల్యము ౩33౩౫౯౦౦౦ చతురపుమై ళ్ళని 

అంచనా వేయ(బడినది. 



బిటీషు గుయానా దేశము 

ఓసీనియాయందు అస్ట్రేలియాద్వీపఖండము, 

టాస్మానియా, న్యూ జీలాండు రాజ్యము, ఫిజీ 

ద్వీపములు, ఉ త్రరబోర్ని యో న్యూ గినియా 

భాగము, వైశాల్యము 3౨౬౦౦౦౦ చతురపు 

మైళ్ళసి అంచనా వేయంబడినది. 

బిటీషు సామాశ్య వై శాల్యము ౯౦౦౦౦౦౦ 

చతురపు మైళ్ళనియు, భూ భొగమం దాజవవం 

తనియు, (పపంచమందలి జనా భాలో నాల్లవవం 

తీసామా9జ్యమునం జేరి యున్న దనియు. 

"జెప్పంబడినది. రయక సంస్థా నములం గల్పుకొని 

నచో ౧౧౬౦౦౦౦౦ చతుకపుమై ళుండున 

ననియు, ర్రం200000౦00౦0 జను లిందున్నా రనియు 

'జెప్పంబడినది. (బిటీషముసామాజ్యము చూ.) 

బ్రిటిషపుగుయానాదెశనవలు-- (గయా 
' నా బేధము చూడుండు). 

బ్రిటీషుతూర్వు అ ఫ్రి కా--ఈూ1(ఆఫికా 
చూడుడు.) ఇది జర్మనుతూర్చుఆఫి) కా హద్దు 

నుండిజూ ఘానదివజుకు వ్యాపించియున్న బేశము. 

ఉత్తరమున అబ్బీనియా, ఆంగ్లోయీజిప్టన్ సౌ 

డానుల వరుకు న్యావించియున్నది. ముంబాసా 

ప్రథణానస్థానము. ఇది బిటీషు పభుత్వమువారిది * 

బి9 టీషుదేశమందలి పెద్దయుద్యో 
గవంం౦--- నరపాలునకుంపిద ప బహున8 రాజ 

కుటుంబము. అన6గా రాణియును, యువరాజు, 

యార్కు-ప్రభువు, కన్నాటుప్రభువు మొదలగు 

వారు పరిగణింప6 బడుదురు. రాజకటుంబము 

నకం ఓదప 

(Arch Bishop .of Canterbury). 

ఆర్చి బిషప్ అఫ్ కాంటర్భరీ 

ఆర్సిబివప్ ఆఫ్ కాంటర్భరీ యగుట కెవ్యరి 

కనను తగినంత విద్యయు, వ్యయమునకు 

ధనమును, మతదీకుయు, పట్టుదలయు గల్లి 

యుండీన సాధ్య మగునని చెప్పుకొందురు. 

పదద యార్కు- ఆర్చిబిషప్పును (Arch 

' 2247 బిటీషు జేశ్రనులు. ఖు ఆంగ్రపద ములు 

Bishop of york): ఈయనకు క్రిందు గనో 

మోదుగనోసమానుడుగనో ఛాన్సులరు. ప్రభువును 

కలడు. వీదప ప్రధా నమంతిియు పరిగణింప 

బనునురు. (పథానమ9 8(Prime minister} 

త్వ మెవ్వరి కనను సాధ్యము కావచ్చును. అధి 

కారమునకు వచ్చిన పార్టనాయకుండు పథాన 

మంతి యగుచుండును. 

(బిటిషుదేశవుంలందుకూలి[ ౫72863) 

జీతవుం (Salary) నియభువితవవాల్య 

వు (Stipend లకు(6 గల ఖేదనుంా 
చేజన్' (Wages)— ఇది తక్కు_వరకవు పని. 

కాయకష్టముతోం జేయునది. ఒప్పుకొనిన పని 

జేయుటకు పితిఫలముగ రోజున కింతయని 

గాని వారమున కింతయవ గాని నిర్ణయిం చుకొ 

నిన ప్రతిఫలము. ఇది లేబర్ (Labour) తర 

గతివా రొొనర్చునది. 

సాలరీ(58127౪y)-ఒకయుద్యో గమునకు లేక 

యొకనెకరీకి నిచ్చు (పతిఫలమూల్యము. ఇది 

వేజస్ కన్న గారవపీదముగ నెంచంబడు చుండు 

నది. నియమిత కాలమున కీయంబడు చుండునది. 

పెద్ద పెద యుద్యోగు లీతరగతివారుగ నుందురు. 

ప్రైపెండు (5tipend)- ఒళసానమున లేక 

ఒక ఆ స్తినిషయమున నియమితుం డైనవాని 

కాయాదాయము లేక ఆయా స్తినుండి ఏర్పాటు 

మేర 55న తరముల సాన కార్యముల నిర్వహించు 

చుండుటకు (పతీఫలముగ నిచ్చుచుండు మూ 

లము. ఇది యొకపి క్యే కతకు సంబంధించిన 

యుద్యో గ మనందగినది. 

బ్రిటిషుదెశన్చులు వాడునట్టి ఆంగ్ల 
పదములు --బిటీమసీమలందు పల్లె గామ 

ముల వసించువారు, వారియనుదినసంభావణ 

మున సాభారణముగ నైదువందలుమొద లేడు 

వంద లమాటల (English words) వణకు 



బింటీషుపా రమెంటు. *,. 
౮ య 

వాడుకొొందురని లెక్క వేయంబడినది కాని విద్యా 

వంతులు వేయిమొదలు ెండువేలవజుకు నుప 

యోగించుట కలదు. 

వారా పత్యిశలందును కొంతపాండిత్యపు 

విలువగల ఫుస్తకములందును శెండువెలు మొ 

దలు మూడువేలవజకు నాంగపదములు వాడ. 

బడుచులడునని -లెక్కింపంబడీనది. కాసి వర్తశ 

మునందును వృత్తులందును మాటలు విశేష 

ముగ “పెరిగియుం జెడిని, విద్యు చ్చ_క్తిశాన్ర్రసం 

బంధములు, న్యాయశాస్త్ర సంబంధములు మొద 

లగు ఇా్యస్రు సంబంధ పదములే నాల్గు వేలవజకు 

నిఘంటు (Dictionary) వునం 'జేర్చంబడీనవి. 

చిత్వకళాశాస్తుము, వెద్య శా'స్రుము నుతి 

వేయిపదములను నిఘంటువునందు. జేరెను. 

గొప్పగగంథముల రచించుక ర్త లెదు వేల 

పదములను వాడుట లెక్కింపంబడినది. బెబిలు 

నం దాజువేలపదము లుండున(ట. మిల్లనుక వి 

'కొవ్యము ల నెన్మిది వేలవజకు 'వేర్వేజుపద ములు 

గలవః దురు. పేక్పుఫియరు మహాకవి కావ్యము 

లన్ని టియందు నెన్మిది వేలవణుకు వే ర్వేజుపద 

ములు లెక్కి_.ంపంబడినపి, 

బిటిపు పార్లమెంటు (ప్రజాసంస్థ్ర 
సభ్యులు తము పదవు (స్థానము లకు 

రాజినామానిచ్చు వద్ధతి( సాంప్రదాయ 

నము -లండనునగ రమరదుగ ల పజానంస్థ( ౨ 

tish Parliament కు పజల చే నెన్ను కొన బడిన 

సభ్యులు [పజ్మాపతినిధులగుట తమపదవికి తామే 

రాజీనామానిచ్చి వదలుకొన వీలు లేకండెన(ట. 

అవ సంమగు-వో పార్చమెంటును రద్దుచేసి తిరుగ 

జరువుకొనున ట్లాజ్ఞాపించునధికార 
మొక్క-_ నరవాలున శే గల్లీయుండిన దట. 

మటీయు పార్గమెంటు సభ్యులు జీతముగలయే పభు 

త్రో్టద్యో గమునందుండ రాదను పష 

నెన్నికి ఖం 

2948 చింటీషుపార్ల మెంటు సపళాసులు 
య 

ఇంగ్రాండునందలి అక్కు పర్దుమెరు బక్కి=ంగ్దై 

ముమైరులనడుము గల భిల్ట౯్ కనుమల ప్రదేశ 

ము “వాన్ట్రడ్సు” అనుభాగము (Division) 

గా సేరిడయబడినది యుండునంట., ఈపి) దేశ 

మున వొంగలబాధ యధిశముగ తొలి యుం 

డెన్షంట. ఇట పి త్యేశపోలీసుదళ మేర్చడి, దాసి 

పిధాని (నాయకునిగ నొక చీఫ్ శానిసే 

బిల్ (Chief Constable) ఉద్యోగి యు ఏడు 

నాడట. ఆతనికి జీతము సంవత్సరమున కిచుువది 

సీలింగు లుండున(ట. కాలము మాజీ భద 

'మేర్చడి యిష్వు డట దొంగభయము లేకుంట 

నాపి క్యేక పోలీసుదళము మానినను, చీఫ్ కని 

స్తేబిల్ ఉద్య్యాగము మాతే) ముంచి రట. 

వమూానుకొనందలచిన వా రమంటుసభ్య్నులకొ అక ది 

నామమాతేముగ ప "యుద్యోగి. 

యుండుట లేదు. మానుశొన(దలంచిన సభ్యు (డు 

న 

డే ఆచీఫ్ కనిస్టేబిల్ ఉద్యో గమున కుంగూడ 

రాజీనామా నిచ్చి తనవలెనే పిదప తన సభ్య 

త్వమును ఏడందలం చిన పారి మెంటుసభ్యుల్నకె 

కాళీగా నుంచున6ట. దీనిని నామెవేగా(౮0161 

Constable of Chiltern Hundreds} 

అని తమ పదవి వదలుకొనుసభ్యులంగూరగ్చి 

నుడి వెదరు, 

బింటషు పార్లమెంటు హౌసులు- 
త ్రిట్ కాలమున నాంగ్గ సీసులందు దివ్యము 

భూములమూలముననే యుండునది. దేశమున 

ముఖ్యులు భూ న్వాము లే గాన్న నాలోచనలకు 

పతులు భూ స్వాముల నే బవిలువనంవీ రావించి 

యోచించుచుండువా రట. రాజసభయందలి 

వారిస్థితి వారివారి భూ స్వామ్యమును డెల్పువచే 

గాని పిజాప+తినిధిత్విమును గాన్మి లేక వారి 

స్వదూ రాలో చనబలమును 'దెల్పునది 

గాకుండెను. ఇది హొన్ అఫ్ లాగు. 

గాని 
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పీరు పరిమితివిస్తారములు గల్లిన భూస్వా 

ములు. చెశమున నింక నపరిమితసంఖ్యాకులగు 

భూ స్వాము లుండియు నీసభయందు పాల్లొనం 

జాలకుండిరి. కాలము గడచినకొలంది వారు 

కొందు ప్రతినిధుల నెన్నుకొొని రాజసభకంప 

నెక్కు_వ యయ్యెను, బది హాస్ ఆఫ్ కామన్సు. 

నానాటికి వారిసంఖ్యయు 

రానురాను పట్టణములు, పల్లెలు, కమముగ 

సంఘములు సర లాలహాడ తమతేమపతినిభుల 

నంప నయ్యెను. అది యంతయు హోౌసాఫ్ 

కామన్సును బలపఅచటకే పరిణమించెను. అట్లు 

బలమంది యనేశమార్పులం చెంది, స్వపరి 

పాలనా స్వతంత్ర మంది బొటీషు చేశమున 

(House of Lords) 

హాన్ అఫ్ కామన్సు 

హోాన్ అఫ్ లార్డు 

అప్పర్ హొస్ గను, 

(House of Commons)లోవర్ హస్ గను 

నున్నది. అందు లోవర్ హాస్ మహాబలయు క్త 

మును, చేశమును ఉపయోగ పఆచుకొనుసంస్థ 

యునై యన్నది. ఆంగ్ల (బిటీషు) పాలనము 

సెకను నం. యిదియె. 

బి టీషం బెలూచస్టానము- ఆసియా 
ఖండమునందలి 'జెలూచిసాన చేశమునుండి 

బటీమ పృభుత్వము వారు భరత దేశపు రుణ 

ఎసెన్యస్థానము నకుంగానుఆక మిం చిఇండియాకుం 

గలువుళో నిన చేశము. దీని కేగుమార్షమునకు 

బోలాన్సాన్ అనిపేరు. దీనికడనున్న కెట్లా 

పురము సన నము కొంతపండ్రవ_ర్హక మిటం 

గలదు. 

భరత బేశమునందు సింధు బేశపు జం క్ు 

బం సంధినుండ్ (సింధువిపాన్ రైల్వే నాయ 

వ్యదిశగా నడిచి కివిమో(దుగా బోలాన్నాసు 

నందు వేరి కడ కేగి క్వెట్టామోందుగా బోస్తాను 

చేరును. వేజొక యినుపదారి నారిపాన్ మార్ష 

282 

2949 బిటీషురాజపరంపర 

మున నేగి బోసానువేరును. బో స్తానునుండి ఆప్షనా 

ధనముల కాంధహారుప్రురమున కొొక యినుప. 

దారివేయంబడినడి. (ఆష్ట నిస్థానము,డూరాండు 

లెను జెలూచిస్థానము చూడుడు), 

బింటిమురాజపరంపర  బిటీమషు 
చేశ మాం వ్జ్ఞానమున కేమి సంబంధ మని 

సంశయము గలుగవచ్చును. ఇక్కాలముననే, 

గాక క్ర "వె. ౧౮౩౭ నుండియు నబట్సున్న 

ముగా |బిటీషముచ కవర్తులు భరత_జేశము నేలు 

చుంట నారాజులంగార్చి వివరించుట యసవుం 

జసము కానేరదు. 

౮౦౨-౮౩3౯ ఎగ్బర్లు నృ పాలుండు. వీద ప. 
(A) 

సయ న సుతుడు సింపాసనమునకు వచ్చెను. 

రాకి౯ా౮౫ోలా ఎతెల(ఫ్- ఈయనకు ౧. 

ఎభెల్ బాల్లు, x) ఎ తెల్బర్టు, ౩ ఎతెల్ రెడ్ 

ల అఆ ల్భాడ్డను నలురు సతులుండిరి. 

౮౫౮-౮౬౦ ఎ తెల్ళాలు. 

౮౬౦-౮౬౬ ఎ తెల్బర్లు. 
€ 

౮౬౬-౮౭౧ ఎ తెల్బెండు, 
ల్లో 

౮౭౧-౯౦౧ ఆ ల్ఫ్రడ్డు- ఈయనకు విదప 

ఈయన సుతుండగు ఎడ్వరు సింహాసనము నక్షు, 

వచ్చెను. 

౯౦౧-౯౨౫ ఎడ్వర్తు ది ఎలర్- ఈయ 
| రూ యి 

నకు ౧ అ లెల్చటన్ , ం ఎద్ముండు, 5 ఎణెిదు 
Acs 

అను మువ్వురు కుమారు లుండ్రె, 

౯౨౫-౯౪౦ అ తెల్లక. 
ర 

౯ాళ౦0-౯లళీ౬ ఎడ్మండు నృ సాలుడు. 

౯ారక౬టాలాగి న ఎడ్చోడ్డున్భ పాలుడు - ఈయ 

నకు సంతానము లేదు. తరువాత ఈయన అన్న 

గారగు ఎడ్డుండునృ్ఫ పాలుని సుతులలో జ్యేష్షుం 
లి 

డగు ఎ డ్వేగారును ఆయనకుం బిదప “రెండవ 

సుతుండగు ఎడ్డరు గ"రును రాజ్య మేలిరి. 

రాస సిన ౯ ఎద్జేన్స పాలుడు (నిస్సంతు). 
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రాగా ఎడ్డరున్ఫ పాలుడు - ఈయ నకు 

౧ ఎడంర్తనుకమూారుండు, ౨ ఎథిలెడ్డనుసుతుం 
os 

చును నిర్వురుకుమారులునుండీరి, 

రా౭ి-౭౮ా ఎడ్య్వర్దు శృ పతి ఈయనకు ఎక 

రు ది మారె రనువా(డుకీయుండౌను. ఈయనకు 
డె ట్ 

సంతు లేదు. 

గా౭రా౧ం౦ం౧౬ ఎధ్ లె)డ్డు - ఈయనకు ఎథి 

"లెడ్ ది రెజ్లైన్ అనియు వాడుక యుంజే నంట, 

భార్య చేరు ఎమి చేవ. పపకి ౧ ఎడ త డు ఐర 

న్, ౨ ఎకరు ధి కన్వ్సెసర్ జనునిరు(రు 
మాలా ఎడు స 

సుతు లుండి". అడు శేష సుతుండు తండి 

తోడనే ౧౦౧౬ లో వమృుతినొం బేను. రడ 
©. 

సుతు. 

మ 

డతిచాలుండుగ నుండ  నామోె”*”టజకు 

ననమునకు ను ఎ 

బు 
చ bd లై లి 

(0౦౧౬-౨౫ కనరాసాటు శృ వాలుండు- ఈయ 

నకం బిదప ఈయనసు ఒలు ౧, పవారోల్తు, 
G 

9 హార్డీ శేన్యూటును గితేరునాొత నొరు 

రాజ్య మేలిరి. 

౧0౩౫-౮ ారోలుసన పతి (Py): 

ce © 

న. జార నరా చపపన 
G ఫ్రె లి 

(నిస్సంతు ఈంరకునకుం పిదప ౯౯౭౮-౧౦౧౬ 

ఎమ్మా (కేవ గా గారికిని “ర నం... 

ది క న్ఫెసర్. రాచ్యమునకు వచ్చెను. 

౧౦౮-౨౬౬ ఎక (రు ది క న్ఫెసర్ నృపా 
ళా 

లుండు, ఈయనకు సంతు లేదు. ఈయనను ఒక 

టవ విలియమ్గా రోడించి ౧౦౬౬లో రాజ్య 

మాకమిం చీరి, నాటినుండి యాయన విలియం 

దికాన్క-_రర్ అనిబిరుద నామువుంది రాజ్య మేలిరి. 

ద్రిడి యిట్టుండ ఎక స్వరు దె క న్ఫెసరు గారి 

జ్యేష్టసోదరుం డగు ఎడ్బండు వరన్వైడుగారు 

2250 బిటీషురాజపరంప ర 

క్షి వె. ౧౦౧౬లో మరణించిరని మున్ను వివ 

రింప౧బడేెను. ఆయనకుఎడ్యర్లను కుమారు డుం 

డెను, ఆయనకు ఎడార్ ది అ భేలిం గనుసుతుం 

డున్కు మానర్ధారెట్ అనుకమాన్తెయును గల్లిరి, 

ఆకుమారెను మూడవ మాల్కో్కో-వమాఫ్ సా 

ట్రాండుగారు వివావావమూడిరి.  ఆదంపతులకు 

మాటిల్లా యను రాక్ కొమార్తె కలిగను, (ఇక 

కథకుల జ నెదము). 

౧౦౬౬-౮౭ ఒకటవ విలియము (విలియమ్ 

ది కాన్క-రరు) నృపాలుండు- ఈయనను డి యే 

రాదవ ఎన ము బిటీషు రాజకుటుంబము గాం బరి 

న. ఈయనకు ౧. విలియమ్స్, 

౨ “హా నః 5. రోబ వొఫ్ నార్జుండీయనుసుకు 

లును, అడేలా యనుకుమా “యు 

గల్సియుండిరి, చేేమండగు ఏలియన్ రె- డవ 
“లీంఠ 

విలీ-శన మును ఎ చాజ్యమునకు వచ్చను, 

సంతా నము 

పరెంప ta a రెండవసుతుండగు. హిసీ9 నవి 
3 ర 

బడిన మాశనో్కోాపము 111 అఫ స్మా-టాండు 
య 

గారికిన్కి? నార్తాలెటు | నన. వి) గారికిని గల్రినసుత 
౧ 

యగు మాటలా గాలొముదతను బదిణయయమొ 
యా 

యుం ము: చాప్ నాన్నండుగారికి విల 

ని యూ 

తండు నిస్పంకాయెను. కుమాగర్హాయగు అ జేలా 

( చేవి గారికి సై సెక అనుసుతు6డు గలను. 
౧ 

హు) 2) 

యమ్ కిటో యను సుమిండు గఆంా 
౧౧ ౧ 

౧౦౮౭-౧౧౦౦ రెండొవ విలియమ్ నృపతి 

వీదప ఈయన సోదరుడు ఒకటవ హెస్) గారు 

సింహాసనమునకు వచ్చిరి. 

౧౧౦౦-౧౧౩౫ ఒకటవహౌా సీ నిన్ఫ వాలు(డు- 

ఈయన భార్య మూటిల్లా'కేవియని మున్ను వివ 

రింపంబడియె. ఆమె శాొకనువనిత. పీరికి మాటి 

0, ల్లా రాకొమరిత కలెను. ఆమె జయో ఫ్సెఆఫ్ 

వంజోగారిం బరిణయమై హనీ) యనుసుతుం 

గ నెనుజ యో. ఫేగారు ౧౧౫౧లో మరణించిరిం 
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ఒకటవ హెస్ నృపాలుని యనంతరము, వెనుక 

వివరింపబడిన అడేలా శాకుమారి సుతు. 

గు సైఫిక్గారు రాజ్యమునకు వచ్చిరి. వ్ఠ్రు 

వలియహమ్*ది కాన్క_రరుగారికి డాహీతుిలు. 
డ్రై 

న్న 

౧౧౨౩౫ -ం౧౫ి ఈ స్టెఫెన్ నృ పాలుండు- ఈ 

యన కొకసుతు(డుండెంగాని ౧౧౫౨లోమృతి 

నొంద నిస్సంతాయెను, ఈయ నకు బిదప మూ 

టిల్లా జియో ఫేగార్ల సుతుండును ఈయన 

పెద్ద మేనమామగా రగు ఒకటవ హాస్ఫీగారికి 

దౌహిత్రుండును నగు రె_డవహెనీీ రాజ్యము 

నకువ చచ్చెను. 

౧౧౫ర-౧౧౮౯  శెండవ హానీ నృపా 

లుండు- ఈయనకు ౧ హానీ (౧౧౮౩ లో 

మృతినందెనుః) -౨ రిఛరు 3 జియో ఫె, ర 

జాన్ అను నల్వురుసుతు లుండిరి. అందు రెండ 

వ సుతుండు ఒక టవరి చర్జుగా -ఈయనకుం బిదప 

సింహాసనమునకు వచ్చెను. మూడవసుతుండు 

కాంటాఫ్లు (బిటానీపదవి నందియుండి, లు 

సుతు +బడసెంగాని యాబాలుండు ౧౨౦౩లో 

మృతీనవద నిస్ప*తాయెను. 

౧౧౮౯-౯౯ ఒకటన రఛర్జు నృ పాలుండు- 

నిస్పంతుగాన విదప ఈయ నతమ్ముండు జూన్ 

సింపోసనమునకు వచ్చెను. 

ఈయ నకు 

హౌస్నీయనియు, రిఛర్హనియు. నిర్వురు సుతు 

లుండిరి. 'బ్యేష్టుండగు హెన్రి ఈయ నకుంపిదప 

సింహాసనమునకు వచ్చెను. చెండవసుతుం డగు 

రిఛర్జుగారు ఎరెల్ అఫ్ కారన్వాల్ పదవియందు 

౧౧౯౯-*౧ ౨౧౬ కి,గు జూన్ 

నిస్పర్నలె మరణించిదడిః 

౧-౨౧౬-౭౨ మూడవ హెసీీనృ పాలుండు- 

ఈయ నసుతుఎడగు ఎడ్వర్హు పిదప రాజ్యము 

నకు వచ్చెను. 

౧౨౭౨-౧౩౦౭ ఒకటవలఎడ్వర్దున్న పాలుడు- 
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వీదప ఈయనసుతు6డు రాజ్యమునకు వచ్చెను. 

౧౩౦౭-౨౭ రెండవ ఎడ్వర్దున్భపాలు(డు- 

(సుతుండు). 

౧౩-౨౭-౭౭ మూడవ ఎడ్వర్హునృ పాలుండు- 

ఈయనకు ౧ ఎడ్వరు ద్ ఫ్లైకువన్వు అను 

కుమారుడు ౨ లియోనెల్ రాకుమారుండు, 

9 ఎడ్నండురాపషొమూారుండు, ౮ జానాఫ్ గాంటు 

రాకొమారు(డుననునల్ఫురుసుతులుండిరి. అందు 

మొదటియాతే(డ్కుతండి జీవితికాలమున నే మర 

ణింప, నాతనిసుతుండగు "రెండవరిఛర్హు వీతా 

మహునపం వీదప సింహాసనమునకు వచ్చెను. 

రెండవసుతు(డు డ్యూ కాఫీ కా రెన్సు పదవి 

నందిన లియో నెల్ రాకొమరు(డుు ఈయనకు 

ఫిలిప్పా యనుకుమా రెయుండెను. అమెఎకలాఫ్ 

మార్చిగారిం బరిణయమై రోగర్ 'మోరమోరను 

సుతుంగనియెను. ఆయన ఎనీమో త్రమే రను 

సుతం గన నామె రిఛర్జుఎరల్ అఫ్ కేం బడ్డి 

గారిని బరిణయమై రిచర్జు డ్యూకాఫ్ యూర్కు-ం 

గనియెను. 

మూండవసుతుండ గు ఎక్ష3డ్లు డ్య్యూకాఫ్ 

యార్కుూపదవి నందెనుు, ఈయన ముమ్మను 

మండే పెంజెప్పిన రిఛర్జుఎరలాఫ్ కేంటొడ్డిగారు 

(ఏసీమోర్జి మేరుగారిభ ర.) 

రవ సుతుండగు జానాఫ్ గాంటుగారి కొక 

తరువాతనొకరుగ నిరువురు భార్య తౌ 3. అందు కేత 

_రెననునామెవలన జాన్ బీకమిఫోర్తు ఎరలాఫ్ 

సోమ నెట్టను కొమూారుండు కల్లను. ఆయన 

సుతుండు జూక౯కా బి యోఫోల్లు డ్యూ కాఫ్ సోమ 

ర్పెట్ గారు. ఆయ నకుమా రె మార్హా రెట్ 

బియాఫోర్డు. ఈమె ఎడ్మందు టూడోరుగారిని 
పరిణయమై ఎలిజబెత్తుగారి భ ర్రయగు ఏడవ 

హాన్స్ నృ పాలునిం గనియెను. 

ఇంక జో౯ాఆఫ్ గాంటుగారు వెరొళభార్య 
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యగు బ్రౌంచిగారివలన నాల్గవ హానీనృ పాలుం 

గనియెను. ఇటుల మూడ వఎ క్వర్డు నృపతికిం 

బద ప నాయనపాతు”డు రెండవరిఛర్లు సింహో 

సన మధిస్థం చెను. 

౧౨౭౭-౯౯ రండవ రిఛర్తునృ బాలుడా 

ఈయనకు సంతులేనందున ఈయనకుంబిద ప 

ఏరినాల్లవసోదరుండు జానాఫ్ గాంటు గారికీ బాంచీ 

జేవివలన గల్లినసుతు(డు నాల్లవహానీఏనృపా 

'లుండు రాజ్యమునకు వచ్చెను. 

౧౩౯౯ాంళం9 నాల్లవహె పాస్ర)న్ఫ పాలు6కు- 

(వీదప ఈయనసుతుండు). 

౧౮౧౩-౧౪-౨-౨.వదవహా 

(వీదప ఈయ నసుతుండు, 

సీంనృ పాలుండు- 

౧౪౨౨-౧౪౭౧ ఆరవ హెసీ9నృ పాలుండు- 

ఈయనకు సంతు లేకు గాన నీయనకుం బిదప 

అఆయనముత్తా త గా3 (జానాఫ్ గాంటు) _సోద 

రుండగు లీయో నెళ్ (డ్నూ కాఫ్ కా రెమ్బ) గారి 

సంతతియం దాువకకపు మనునుండగు నాల్గవ 

ఎడ్వర్దు గారు రాజ్య భారము వహీంపనా యెను. 

అయన సోదరులలో 'జ్యేష్టుండు ఆయ నకుంబి 

దప ఆయనసోదరుండు నూడవరిఛర్దుగారును 

రాజ్య మేలిరి, వారి కింకొను జార్చి డ్యూకాఫ్ 

మ నను వెంటి సనోవరుం డుుజెముగాని వారికి 

సంతు లేశ వోయెను. 

౧౪౭౧-౮౩ నాల్గవ ఎక డ్వర్లు నృ న్న పాటు(డు- 

ఈమయునసుకు: డెక డరగుకు. ౧౮౮౩ 

నచికకాలమున నె మృతుండ గుట తమ్ముడు 

కింహాసనమునకు రానయ్యెను. నాల్లవఎడ ర్లు 

భూ పతికి ఎలిజబె త్ర త్రకుకుమా రై మునుండి యామె 

ఏడపేహా న్ఫ పాలుని బరిణయమ య్యెను. 

౧ర౮ ౩-౮౫ మూడ వరిఛ ర్దున్భ పాలుండు- 

ఈయనకు సంతు లేదు. ఈయనపం బిదప 

రాజ్య మన్న గారియల్లునకు వచ్చెను. 
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౧ళర౫ి-౧స౫గీం౯ా వఏడవహా నీనృపాలుండు- 

ఈయనకు ఎన్నిదవహెనీ) యను కువూరుండును 

ఆ ర్హరను వేరొకకుమారు(డును మార్తా రెట్టు, 

మేరీ యను నిర్యురుకొమా-ర్తలును కల్లియుండిరి. 

అందు ఎన్టిదవహెనీ9 ఈయనకుం బిదప 

భూ పాలు(డ మయ్యెను. ఆ ర్రరుగారికి సంతతి లేదు. 

జేమ్సు 1V అఫ్ స్కాట్లాండుగారిని బరిణయ 

మయ్యెను. మేరీ రాకొవురిత లూయీ 211 

ఆఫ్ (ఖొన్సు గారిని బరిణయమయ్యెను. వారి 

మనుమరాళే లేడీ జేల౯ా గ గారు. 

ఇంక రెండవ కుమార్తెయగు మాన్హారెట్టు 

గారు జేమ్సు 1V అఫ్ స్కాట్లాండుగారిం బరి 

ణయమై యెదవజేమ్సు ఆఫ్ స్క్మా-ట్లాండు గారిం 

గనెను. ఆయనకుమారె మేరీ రాకొమరిత. 

ఆమె లార్డు డార్ను లేగారిని వివాహమా జెను. 

ఆదంపతులకు జేమ్సు అనుసుతు.(డు గల్లి 

నృ సాలుండాయెను. 

౧౫౦౯-౪౭ ఎన్మిదన "హె ధా న్ నృపాలుండు. 

ఈయనకు ఆరవఎడ డ్వర్లు అ మేరీరా 

య. ఎలిజ బెన్ రాహొమరితయు నిర్వు 

ప్రు,తికలు. వీరందరు నరుసగ తండి%కిం వీదప 
మ! 

epi మొనర్చిర్. 

౧౫౪౭-౫౩ ఆరవ ఎడ(ర్లు నృపాలు(డు. 

౧4౩3-4౮ సురలకు 

౧౫౫౮-౧౬౦౩ ఎలిజబెత్తు రా జ్లి- ఈమె 

సూప్ నిలు రాలు, తత. ప బె నివివరింప6 

బడీన చేర రాకొమరితకు డార్ను ల్యేపభువునక 

సుతుండగు జేమ్పు గారు సా-టాండు ఇంగాం 
య య 

డుల యెక్యముతో వింహాసనమెక్కి_రి. వీరికిం 

బూారగము స్కా-టాండు రాజపరంపరయం దెదు 
య (on 

గురు జేమ్సు నరపతులుంట సీయనను *ఆరవ 

చేమ్చు ఆఫ్ స్కా-ట్లాంాడనియు, ఇ౦గాండున కా 
“అలో 

'పళన నీయనయొ మొదటివాండు గాన ఒకటవ 



జేమ్సు ఆఫ్ ఇంగ్రారిడనియు. గూడ వాడు 

చుండీరంట, 

౧౬౦౩-౨౫ ఒకటవ జేమ్సు ఆఫ్ ఇంగ్లాండు 

నృ పాలుండు- ఈయ నకు పెద్దకుమారు( డగు 

హాసీీగారు ౧౬౧౨ సం॥!మున అసంతానవు 

తులండె యోాూయనకుముం చే మృతినంటెమ. ౨వ | 

సుతుండగు ఒకటవభఛారే యథీాయనకం బిదప 

సింహాసనమునకు వచ్చెను. ఆయన భార్యపేరు 

హెసియెట్టా మేరియా యని చెప్పంబడినది. 

కుమా ర్తెయగు ఎలిజబెత్తు రాకొమరిత ఫెడరిష్ట 

ఎలక్షరు పేలాకెనుగారిని బరిణయమై యిక్వురు 

లమ సోఫియా యనుకుమాన్తెను గనెను. 

ఆమె(కమాశ్తె) ఎనర్నెస్తుఎలక్షర్ ఆఫ్ హానోవర్ 

, గారిని బరిణయమై యొళటవజార్టిభూనాధుని. 

గనెను. కుమా ల్ళిరువురకు సంతతి లేదు. 

౧౬౨౫౪%-రగా ఒకటవభా ర్రెసున్భ పాలుండు- 

ఈయనకు ఛానైెస్పు, జేమ్సు ననునిర్వురుసుతు 

లును మేరీ, హెనింట్టా యను నిర్యురుకుమారె 

లును నుందీరి, జ్వేష్షుండు ఛాన్తైసు మేరీ రాకొమ 

రిత విలియమ్ 11 ఆఫ్ ఆశె:జిగారిని వివావా 

మాడి, మూడవ ఏలీయహ్నృ పాలునింగనియెను, 

'హానిటా రాకొొమరిత ఫిలిప్పాఫ్ ఆర్తీ న్సు గారిని 

బరిణయ మై ఏనామేరియా యనుసుతం గని 

యెను. ఆమెయు డ్యూకాఫ్ సేవోయి గారిని 

జెండియాడి కుమారుని గనియెను. వీదప నా 

త జ్యూ కాఫ్ సేవోయిపదవినంది న 

లైను, ఈసంతతివారు సార్లీనియాభూపతు తెరి. 

౧౬౮౯-౬౦ ఈ పదునొకండు సంవత్సర 

ములు కావు న్వెల్లుపరి పాలనకాలము. ఇందు నర 

పాలు(డు లేడు. వీదప నొకటవ ఛార్జస్సున్భ వా 

లుని జ్యేస్టసుతుండు "రెండవ ఛార్రెసు గారు 

సింహాసన మెక్కి. 

౧౬౬ 0-౮7 రొడవభార్రెసునృపాలుండు- 

2258 బిఫటీము రాజపరంపర 

ఈయనకు సంతతి లేదు. ఈయనకు: బిదప 

సీయ నతేమ్ము(డు రొడవ జేమ్సు గారు సింహాసన 

మెక్కి. 

౧౬౮౫-౮౮ వ సంవత్సరము న ఈయ న 

ఏసీహా డను భార్యవలన మేరీయను నొళకుమూ 

ర్రెమ్కు ఏనీ యను నొళకుమాశ్తెను గనిమెను. 
అందు మేరీరాశొమురిత మూడ్లన విలియము 
నృ పాలుని ఇె ఎడి యా డెను గాని వారికిసంతతి లేదు, 

రుడవకమా శె ఏనీ పైడి మాక జేలేదు. ఇం 

డవ జేమ్సున్ఫ పాలు(డు తరువాతి రండవ భార్య 

యగు మేరీ ఆఫ్ మోడెనాగారివలన జేమ్సు ది 

టీల్లు పీీకుండరు అనుసుతుంగనియెను. ఆయ 

నకు “ఛారర్డెను ఎక్యర్లు ది యంగ” పవిశుండరని 

యు,“హెసి డ్యూ కాఫీ యాగర్క-నియునిర్వురు 

సుతులు గల్తీరి. వారిర్వురకు సంతతి లేదు, 

రెండవ జేమ్సున్భ పాలు నకుం బిడప నాయ 
నకు వనీమో డను భార్య వలన? గల్గిన కుమార 

మేర్కీభ ర్రయగు మూడవవిలియ మున్న పాలుండు 
సింపోస నము నకు వచ్చి ౧౬౮౯ మొదలు 

౧౭౦౨ వజకుం బాలింఇిను. ఈయన భార్య 

స. ౧౬౯౪ సం!రం లో చనిపోయెను. 
మూడవవిలియము గారిమర ణానంతరము చెండవ 
జేమ్సున్ఫ పాలుని రెండవ కమాన్తెయు, మేరీ 
రాజి గారి చెలెలు నగు ఏసీ రాజి గారు ౧౭౦_౨- 

న వచ్చిరి. పిరెకిని ఏరియప్ప 

గారివలెనే నిస్సం లే గాని ఏరిపిదప వెనుక వివ, 
రింపంబడీన (సోఫియా ఎర్నెస్టు విక్లరు ఆఫ్ 

వానోవరుగార్థ సుతు డగు) ఒకటవడార్డి గారు 

వారసను లెరి, 

౧౭౧౦౪- ౨౭ ఒకటవ జా నృ వాలుండు._._ 

ఈయనకుంబటిదప నీయనకుమూకుండు ౧౭౨౨౭- 

౬౦ రెండవజార్డి నృ పాలు (డు సింహాసనము నకు 

వచ్చెను. ఈయనకు ఫేడరిక్కు.. వీన్సాఫ్ 
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వేల్పుగా రనియ్కు డ్యూకాఫ్ కంబరాండుగా 

రనియు నిర్వురుసుతులు. డ్యూ కుగారికినిస్సంతు. 

పింన్సుగారు రాజ్యమునకు రాలేదు గాని వారి 

సుతుడు రెండవజార్టి సృృపాలునకుం బీదప 

౧౭౬౦-౧౮-౩౦ స జూరి ర్ నృ సాలుతాగ 

సింహాసన మె క్కెను, ఈయనకు ౧ జ్ 2 

(ఫైడరిక్కు, 3విలియము, ౪౮ ఎడ్వర్హు, ౫ 

ఎర్నెస్టు అని యెదుగురుసుతులు. 

అందు శ్యవృనుతుండు తేండిగకంబిదప సింహో 

సనమునకు వచ్చెను. ఫె ఫే 

యారు. :పదవియందుండిం౧౮ా౨౭లో నసంతా 

నవంతుండె మరణించెను. మూూూడవసుతు. డన్న 

గారికి బిదప నృపాలుం డయ్యెను. నాల్లవ 

సుతుడు ఎడగర్లు గారు డ్యూకాఫ్ కెంటుపదవి 

యందుండి, విక్షోరియా ఆఫ్ సాక్సికోబర్లు( బేవి) 

ఫడరిక్క. డ్యూ కా కాఫ్ 

గారిని పరిణయమె సుప నగురాతగు విక 

ఐదవ సుతుం రియా మహో కాకరాల గ నెర 

డగు ఎర్నెస్తుగారు డ్య్యూకు అఫ్ కంబరాండు 
ర రు 

గానుండి ౧౮౩౭-౧౮౫౧ పహానొవరునరపాలు6 

డాయననియు, ఈయనకు. బిదప ఈయన 

కు మూరుండు ఐదవజార్టి ఆఫ్ హనోవరుగారు 

౧౮౫౧-౧౮౬౬ వణకు హనోనరు నరపాలుం 

డాయెననియుం జెప్పంబడియు న్నది. దీని సిట్లు 

వదలి అసలుకథకుం జనెనము. మూడ వజార్ల 

భూనాధునకుం బిదప సింహాసనాధిపత్యము.-- 

౧౮౨౦-౩౦ నాల్లవజారినృపాలునకు వచ్చె 
శ ౧ జ 

ను. ఈయనకు ఛారొటీ రాకుమూ* సుత, 
ణం అవి 

ఆమె అసంతానవంతు ర్మాలె ౧౮౧౬లో మృతీ 

నొందెను. విదప రెండవసోదరు(డు విలియము 

౧౮౩౦-౩౭ నాల్లవ విలియమునృ పాలుండు- 

ఈయ నకు సంతు లేదు, ఈయనకు(విదప సింహా 

పన మీాయనయన్న గారికమా రె వికరియా 
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మహారాజికి వచ్చెను అమెభర్త ఆల్బర్టు 
భః అ లు 
Ee ఇ ప ఎడ్వరు ఆఫ్ సాక్సికోబర్టు గారు 

౧౮౩౭-౧౯౦౧ వి క ంూావహాశార 

ఈమె గొప్పపేరందినదిః “విక్టరి యా ది గుడ్) 

అని ననుచుందురు. ఈమెయే 

యిండియా చక నర్థినిగా ౧౮౫౮లో సింహాసన 

మధిపీంచినది. ఈమెకు(విదప నీమెసుతుండు 
అ 

రాజ్యుమునకువచ్చెను. 

యామె 

౧౯౦౧-౧౯౧౦ ఏడవఎడ డ్వర్జున నృ సాలుండు- 

ఈయనను ఎడ్యుర్డు ది పస న్నక రనియెదరు. ఈయ 

నకు అరకు కాఫ్కన్నాటుగారు సోదరులు. 

ఈయ న చక్ళవ్చర్థిం 

ఈయనకం బిదప సీయనస 

గారు సింహోసఇమువకు a శటిషునా వా 

లుండును భంత బేన పుంజక 

౧౯౧౦-౩౬ ఐదవజా ర్ ర నృ వాలుండు- ఈయ 

నయు బిటిషు సామాిజ్య పు (భరత చేశవు 

చక వర్తి రి ఈయనప ౧ ఎడ క పరు ౨ జార్జి, 

3 అబ్బర్ట, ర హానీ యను రాకొమరులును, 

మేరీ యను రాకమారెయా . గల్లిరి, 

పడిన. 

మారు(డు ౧౯౩౬లో సింహాసనమున నకు వచ్చెను 

కన్ని యభీ వాయ 

హాసనము వదలివేయ, 

అవాలి! 

వీదప ఇ్వ్నాపసుతు.డగు ఎడం సాకు 
తోం బగా 

గాని యచిరకొలమున నే 

భేదములు గల్తుక తిన సింహో 

యు. ఆఅంవజార్టి నృపాలుండను నామ 

మున ౧౯౩౬లో సింహాసనమునకు వచ్చెను. 

పిర్ర జ్యేవ్వసోదరు(డు సింహాసనమునం దున్న కా 

లమున వారి నెన్మిదవ ఎడర్లు నృపాలుం డె 

డిబారు. 

ఇంక సీబిటేష రాజ పరంపరంగూర్చి తెలి 

యందగిన యితేరహాొంకి ములు-- ఆంగ్లోశాక్సను 

నృపతుల నిక్కా-లపు (పభుక్ళమువారు (బిటీష 

“రాజవంశ ముగాంబరిగణింవక్క ఒకటవవిలియమ్ 
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( విలియమ్ ఏ కాన్క్మ_రరు ) _గారినాట 

నుండియే బిటీషు రాజవంశ మనియెదరు. నికో 

రియాము వారాజ్ఞి గారి భర్తగా రగు అల్బర్లు 

ఎడ్వర్జుగారు ము వెట్టునుకుం జెందిన 

వారు.నిక్టోోరియామ హో ces గారినాడుహోా సాఫ్ 

గుయెల్భని యను చుండిరి. వారిసంతాసమును 

కొందరుహో సాఫ్ హనోవరుగావాడుచుండిరట. 

వవన జార్జి సార్వభా ముడు కష వె. ౧౯౧౭ 

జూలై నెలలో 'నొఠరోయల్, పొళ్ల ముసల 

మున నంతటినుండ యు స్రశోన 

ఆఫ్ విండ్స రని వాడంబడున శే ్పతీచి విధిం 

పెను, నొటనుండియు నే పాడ పపహన్న దః 

ఎనిమిదవ యెడర్లు క్రుపార్యభొ ముండు క్రీం ఎ, వె, 

౧౯౩౬ జననర _౨౦వ తేదిని తండి డి)మరణానం 

నకువచ్చెను. తమపరిసుమూరు 

ఏ) యనంతరము ౧౯౩౬ 

ఎ చేశముతో రాజ్య 

Ch ము రాజ సము 
లా 

గాగ సాసము డం 

వేద్ NE తస 
చ 

బా ౧౦న 

మువువి చను 

(బటీషున సళ నలో నృద్ద దంపతులుతమవి వావా 

వంకా ర్త జా పరీ చిహ్నము జేసి వ. నుత్స 

వము Anniversaries’ ’అనిచేరు. పట్టపం 

బె తేనశి సెవుక నణములు కొన్నిటి క మర్చంుడి 
2 లి 

యున్నవి. ఏటి నిజగిత్వ మే మొకాని యివి వివా 

హముఐఎవుటివే యని కొందర నెవరు. 

మొ Cotton anniversary. 

రెండవడి Paper 39 

మూడవది Leather 09 

వదనడి Wooden 39 

ఏడవది Woolen ఇం 

పడియవవి Tin 99 

పండేఎడ వది Silk 39 

పదు నేనవది Crystal 99 

ఇరువదియవది China 39 

22రర్ బిటీవు సామా జ్యము 

ఇరువదియెదవది 11760 anniversary 

ముప్పదియవది Pearl 19 

నలుబదియవది Ruby 39 

ఏబదియవది 6016464 ప 

అరువదియవది Diamond *, 

డెబ్బదియవది Platinum ,, 

డెబ్బదియెదవి Radium ,, 

బ్రిటషుసావ్రూజ్య వంం-బిటీముసామా 
జము వ ర్చాటు, అందులవిధా నము రాజకీయ 

ం తలకు విచితిమనికింపక పోదు. ఒక్క కేన 

మున దూర ద్భప్టిలళోపములనల న (పజల కాక 

ప్పుకు కొంతయొగిడి గల్లుచుండిసన్కు దీ౦పరి 

ఈామము పిజా పరి పాలశావిధానలశతు అము 

గాన నన కిందు మార్ల్షములు కలవని చెప్ప 

బడినది, నీది యెట్టున్నను _వెశొల్యమందును 

వె భవమందును పృతిభయందును బి: ఫటీషుసా 

a జ్యమ మునకు సాటి మజీయొకటి న 

పంచమందంతటిలో నాల్లవభాగ మాంగ్ల సా 
పిముతో సుబంధము గల్లి యు గుట 

నెటీంగినవారలు “ిటీషు సామాజ్యమున 

సూర్యు. డస్తమిఎప()? డవియందుకు, అనయా 

చాట్ట్టమున నొకచోనూ ర్యా స్త్రమయమై రాత్రి 

మొనను, వేజొకచోపగలుగ నుం కునని భావము, 

SE 

స్వెచ్చాస్వపరిపాలనలుగ వీన"పె ష్క దేశము 

లిట్లాక సామా )జ్యుమున( జెరంయుండుట మన 

నిక చకివ ర్రియలుబడి కిన్ని జేశములంగీకరించి 

సంబంధము గల్లియుంటగ తేలుచున్నది, విటీక్ 

చశ”వ ర్రికి లోంబకిన దేశము లన్నియు. దమ 

రయి ఆకు సామా జ్య మండ లిబలము నుప యో 

గించుకొనుటయని భావము. (బిటీషుద్యీపములు 

గేటుబొటను, వ ర్రాండును గాన నవి మూల 

స సములః వాటీంగల్సి “యుగ "బుక్ కింగ్గ మ్? 

అనియెదరు. అది నిరుపమానబలముగల (పభు 



బిటీషు సామాిజ్యము 

త్వముగనున్నది. చవర్థియు మహోవెభవోపే 

తుండై అయా దేశముల (పజాసౌఖ్యా భివృద్దు లే 

(పధానముగ నెజపుటమె తనధర్శము గ పాలన 

చెజపు చుండును. 

సామాగజ్యముయొక్క- పరిమాణము ౧౩౯ 

౦౯౮౦౦ చ మైళనియు, సామౌాజ్యమున 

పాలనలందు ప్రజలు తర0000000 గలరనియు 

“లక్సాింపంబడీనది, డొమినియనులు తమ పరిపా 

లనమును తామె నెజపుకొనుచు, చక్రవర్తి 

గారియేలుబడికి లోంబడిశ్రయుండును, వాటియం 

దొకొ)-క రాజ పతినిధి యుండును. అవి 

అస్తోలియా, కన డా రాజ్యము, న్య్యూఫాండు 

లాండు, న్యూజీలాండు దథీణాఫికా, దహీణ 

రొడీపీ. మా, ఐరిష్, ్రీస్రేటు నన(బడు రాజ్యములు, 

ఇండియా సామా )జ్యము బిిటీము పరిపాలన 

యందు శ్యనకితారిలానన నందుచున్న 

జ్య రాజ్యము. 9ది సామాీజ్యమునం జాల 

ప్రాముఖ్య మైనదిగ ౦ జెప్పంబడినది. ఇంక (కొను 

కోలనీలని చెప్పంబడునవి సింహళద్వీపము, 

_నెగీరియా, జమైకా యన(బడునని. వీట పరిపా 

లనము పిభుత్వము వారిచే నెజపంబడుచుండును. 

పిజాభిపా్యయము నెజబుంగుటకు ప౦జాపితినిధి 

సభలుశలవు, ఇవి గాక కెనియా జేశళము, న్యా సా 
లేండనంబడునవి సంరథీత రాజ్యములు. లీగాఫ్ 

నేషన్సువలన మాం డేటు ద్వారా బిటీషు సామా 

జ్యము నందు, జేరి పాలింపంబడునవి తంగనాయి 

“కా బేశము, ఇంక్ ననేశములగు దీపములు, పర 

గణాలు, పన్న స్రానములు, నకాశ  యస్థాన 

ములు గలను, అన్నియు. గలసి బ్రటేషు 

సామాజ్య మన6ంబరంగుచున్న ఏ. ఈ మహాసా 

మాజ్యము నకు పథాన పభుక్యస్థానమింగ్లాండు 

"దేశమున లండను నగరపు వెస్టుమినిస్టరునందున్న 

పారమెంటును, దాని సంబంధ వైఆనగరము నం దే 

యున్న వేర్వేజు పభుత్వ కా ర్యాలయములు 

22056 రిక వి రము సామాజ్యమున. ia 

నెయున్నస్, చకివ రిగారికుటుంబము విండ్సరు 
0 ) అరి 

దుర్గ్షమున తజచుగ నివసించుచుందురు 

డొమినియనుల కార్య నిర్భవాణము నకును: 

కాలోనీల కార్యనిర్వహణమునకును ఇండియా 

"దేశపు కార్యసనర్వ్యహణమునకును పి ల్యేకముగా 

చక్యవ రిగారికి కార్యదర్శులు కలరు, వారిని 

సెళటరీ ఆఫ్ సేటు లనెడరు. న్యాయస్థానపరి 

పాలనాపద్దతియందు చకవ ర్లిగారి వీవికాన్సిలు 

తీ ర్మానములు కడ పటితీ ర్మానములుగ నెన్నం 

బడుట కేర్చాటు కలదు. దీనింగూర్చి ఐరిష్ 

ఫ్రీ స్రేటును, దశీ, ణా ఫీకాయును నభిపా9య భేద 

ములు గల్లియుండను. సామాజ్యాంతర్గత రాజ్య 

ప్రతినిధులు గూడుసభకు సామాజ్య సభ 

(1mperial Conference) యనివేరు. ఆ 

సభ అవసరముల వెంబడింగాడుచు రాజ్యతేంత 

ఏిధులను తీర్మానించుచుండును. 

ఆదినుండీయు నుండిన (బిటీషు చేశ రాజ్య 

పీభుత్వముంగూర్చి వివరింప నిట తావుకాదు, 

కాని బిటిముస్నా మాజ్యము శ్రీః వె. ౧౫౮౩ 

నుండీ పారంభమని చెప్పనగును. అక్కా-ల 

ముననే న్యూపొండ్డాంకు చేరినది, అప్పటినుండి 

యు కొద్దిగనో గొప్పగనో “మరిగి బలపడుచుం 

డెను, క్రీ నె. ౧౭౮౩ లో నమెరికాసంయు క్ర 

రాష్ట్రములు ఏడివోయెను, వీదప నిండీ యా బేన 

ము సామాజ్యమునకు 

ఈజిఫును దమేణ్యాఫికా యును జేర్సంబడియెను. 

ఐరోపాయుగ్ధా నంకరముమాం డేటు రాజ్యములు 

జేర్చం బడయను. 

కలుపంబ జెను, (శ్ర మె, ౧౮-౨౨9 లో ఈజిప్టు 

స్వేచ్చాస్యతేం త్రేములనంది వేరయ్యెను. 

బి9 ఎముసావరాంజ్యమున కోలనీ, 

డొమినియకా (Colony and Domini- 
౦౨) లరు(గలభఖెదము --- కోలనీపిభుత్వ 
పాలనము బ్రిటీషు పార్ల మెంటు పరిళీలనక్షింద. 

) 



బ్రిటీషు సెంటిల్ అఫికా 2 

రమారమి నన్ని కార్యములు _చెరవు చున్న ట్లు 
నడుపు నుద్యోగులహ _సగతమై యుండును. 

ప్రజలకు పరిపాలనాధర్మమున బాల్యావస్థ తలం 

చంబకినరీతిని సర్వమునకు స్వతంత్రత గాన రాళ 

ప్రభు క్గమంత యు నుద్యోగస్టులక యు క్రమని 

తోంచినరీతిని ప పిజలకొట 

బశునది, 

అ కోంగ్లులచే న చుస 

శాసనని 3 ర్యాణసభలు, పిజాసగఫ J Od 

పాలనాసంసలు మొదచిపపపి యున్నను ఖు. 
సా శ 

కాంమున నస్మి ముగు దాళ్ళు పరివపాలు కంత న్వు 
నా 

గవర్నరువా స్తగతవె యుండును. 

డామింయములంను పజ పభుకంమే స్ఫురిం 
త 

చునంలెటి స్వేచ్చ సరజల కో హ్ పదిపాలనయందుం 

య లో 

గలదు. వారిసమ్మకి మేకు 'వభుగవిథాన 

మమముచుడును. బి'టీషు పారము 
తక 

మం 2 కవిటి పు ఆదు న చం (వ 

క్ష బృతినిధి గానుంకుటకును అవసర మగుతజీ 

న. సిెచ్చుటకు6? గాని పరి పాలనయంతే 

మున నతడు జోక్యముకల్లించుకొ నండు. ప్రజా 

పాలన మనంగా (పభుత్వ మొ నర్చు కార్యములు, 

పిభుక్వవిధానము, పికాభిపా9యమునకు బా 

ధ్యతే వహించవలసి యుంశును. తండ్ఫోకడ నెదిగిన 

పెద్దకునూరునివలె స్వతంత ము గలియు పార 
౧ య 

ప చక వర్తులకులోంబడి 'వెంలంగుచుండుట 

“ Dominion Satis” అనబడును. 

(బిటషు సెంట్రల్ ఆ(ఫికా - ఇది 
దీ.గా స్రీకాయందున్న దిఇంచుమించుగం౦00 

చతురపు మెళ్ల వై శాల్యముగల సీమను. జాంటా 

పిధా నస్థానము, (దథతేణాఫి)కా చూడుండు.) 

బింటషు సోమాలిలొండు --- ఇది 
తూర్పుఆఫి) కాయం మ (ఆఫికా చేశము 

శరాడుండు, ఇది గల్పాఫ్ ఏ ఏజెన్ (నజెన్ సం 

యుక్తాగగుడము) నకు దథ్సీణముగ నున్నప టే 

శము. బేబిల్ మాండబ్ జలసంధికి సమోపము. 

'బెర్చెరా "రేవుస్థలము. ప్రజలు సోమాలీలు, 
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Cu 

ఎటుచుులటి 

లి 7 బీడి చిన్ నదైంరము 

బ్రిటిషుహుండేరాస్ దేశము (ఖెల్లిజీ 
దేశము)-9ది మధ్య యమెరికాదేశమునం 
దున్న బిటీషుపభుత రము వారి ప్రదేశము. 

ఇద చిన్న యింగ్హీషుకోలనీ, బెలిజీపురము |పథా 

నస్థాసము. మోద శకేవ్రపట్టణము. ఇటనుండి 

లాగ్ వుడ్ శకలపయు, మహగనీ కలపయు విశేష 

ముగ నెగుపుతి జరుగుచుం సును. 

బి౩ ఉక 
స్ "py స 39 న్న శ తః 7 5 

cnir Lheory )—క్తిదె కయ్ 

-దని పత 

a నవ్వా బెళపు ఎన్హోనొమి శ్యాన్ర్రపే వేత్తం 

న్యా సంబంఫమున6 జెల్పంబడినది, 

“wultiplsa ters are due to par- 

ticles of different density the 

short highly curved tails, being 

composed of heavy iron particles. 

The intermediate ones of hydrocar- 
bons, while the long strait tails 

pointing almost exactly away trom 
the sun are of hydrogen” 

శ మిటుల (6 జెప్పంబడీనను నిటీవలి 

స్పెక్టో)సో-వు పరిశీలన లనుకూలింపకున్న వి. 

పీటియందు ,ఫీ పాట్ జన్ గాని ఐరన్ సారికి 
ర ఓ 

ల్పుగాని గాన రాకున్న వి. 

వేర్వేజు కార్బన్  కాంపౌొండ్పుయొక్క- 

Spectra యును, అందు ముఖ్యముగ 57721 

spactrum’ అని చెప్పంబడజి సదియు, కొవా లై 

పమునం దగుపడు నూదారంగుభాగమగు 

cyanogen ను తోకచుక్క తల యొక్క 

spectrum నందు కా నంబకుచున్నవి. 

ఇంక తోకచుక్క తోళయొక్కం "స్పెష్ట్రోము 
నందు ౮6arbon monoxide ఉండునటుల 

Prof. Fowler పండితుడుకనుగొనియున్నా డు 

(తోకచుక్కలు చూడుడు. ఎస్టీనోమి చూ. 

"స్పెక్ట్రమ్ ఎనలెసిన్ చూడుండు) 



బ్రచ్నెస్టైబిలు (Breeches Bible)— 

క్రి వె, ౧౫౬౦లో ప్య్యూరిటానులవల న స్విజ 

ర్లాండు టేశంపు 'జెనీివానగరమున ననువదింపబ 

డిన జెనీవాటై బిలు లేక నింగ్టీషటై బిలునకీ పేరు 

బాడుచుందురు. 

అ శ్రీచెట్టు మాకులకర166008చేసి వాటిపై 

వాయబడినందున Breeches Bible అని 

చేరయ్యెనట. 

బ్రూస్ (2166) నవీన శామము Ro- 

bert Bruce (జయళీలుని) చేరు. ఫురువ 

సానుము. 

(,క_స్పవనామములు చూడుడు.) 

బ్రూహమి బండి (Brougham)- బది 

యొంటిగురిమువేగాని శింటిచేగాని లాగబడు 

నాల్టైచక ములుగ లది? 
౧ 

= ETRE నె కా! 

జూ ~~ 

హబూడ్డలు గాని యమర్చ. బడి కోచిమాన తావు 

గల్లియుండును. లారు బూభోహోం పేరం బరగ 

చున్నది. ఆయన దీని జేయించి తొలుత 

వాడుచుంట సీపేరయ్యె నట. 

బెజిల్ దేశవంం-దీనిని యునై సెడ్ స్లేట్సు 
ఆఫ్ బె జిలని వాడుచున్నారు. దశీణమెరికా 

ఖండములోనిది. ఈ త్తరమున' వెనిజుఏలాగువా 

నా? చేశములును, తూర్పున నట్లాంటిక్కు. మహో 

సముద మును, దహీణమున “ఉరుగుయొ దేశ 

మును పశ్చిమమున “'పరాగుయో' బోలీవియా? 

“పెరూ దేశము? నెల్లలు, ఇది చాల పెద్ద దేశము, 

9.౨౦౦౦౦౦ చతురంపు మైళ వైశాల్యము. ఈ 

మహా బేథంపుటడవులయందు విసారముగదొరకు 

2208 జెజిల్ దేశము 

శా! (braza) కజ్బయని చేరుగల యపు 

రూప(వుకలపజాతినుండి దీని కీపేరు గల్లినదిం 
ఈజాతిచ టి తరచేశములందుం బెరుగవట, ఇది 

పోర్చుగీసువా రిడిన నామము. 

వాయవ్యది గ్భాగమున గొప్ప గొప్పని61725 

(అడవిమైదానములు) కలవు. అవి *అమజాన్ = 

నది, దానిశాఖానదుల యుదకములచేందడుపం 

బడుచుండును, మధ్యను, తూర్పునన్వు ౨౦౦౦ 

అడుగులమెత్తుగల వీఠభూమికలదు. ఇందు తర 

దవీణములకు చిన్న చిన్న పర్వతంపు వరుసలు 

గలవు. “బెజిల్? 'వే(డి బేశమైనను బాధకరమైన 

వేడీకాదు. “పాంన్సిస్కోో నది పె భాగములు 

వజ9వుగనుల చేం జేరందినవి®. అట బంగార 

మును విస్తారముగ లభించుచున్న ది. వ్యవసా 

యము దేశమున చాలతక్కువ. ఐనతావు 

లందు కాఫీ చెజుక్క పత్తి, పొగాక్క కసవ 
భాన్యములు, గోధుమలు పెరగుచున్న వి. 

“బాజా” కలప్క యితేరజాతికలపలు, కోకో 

తోటలు గలవు. అడవిమ్సగములు విస్తారము. 

జొన్నలు, మొక్కజొన్నలు భోజనపదారముగ 

నుపయోగించుచుందురు. కాఫీతో(ట లపరిమిత 

ముగ చేశమంతటనుగలవు. తెల్ప్లజాతులవారు, 

నీగోల, ఇండియనుజాతులు, పరిమి శజాతులు 

పిజలు. చేశముయొక్క_ మధ్య భాగములం 

దిండియన్ జాతు లధికముగం గలవు. 

తొలుత నీ జేశము పోర్పుగీనువారిడై యుండి 

(౧౫౩౦-౧౮౭౭) స్వతంత్ర) దేశముగ నారాజ 

వంశములోని యొశరి కింద నుండనయ్యెను. కాని 

క్ర), వె ౧౮౮౯లో (పజాప్రభుత్వమయ్యెను. 

రి యోడిజానియారో పభుత్వస్థానమున్న పురము. 

బది సవన క వరము బాహియా ౧౭౦౦౦౦ 

నగరము. రేవ్రస్థా నము. ఇదిపూర్వపు రాజ ధాని. 

సెర్నాంబుకోవురమును, మారస్హాముపురమును 



'బెొయిలీమైవు 'అవరములు 

నితరపటణములు. మానకామును మరానావో 
ళు య్ యె 

యనియు ననుచున్నారు. ఇవియు శేవ్రస్థలము లే. 

పారాపట్టణము రబ్బరువ _రకముచేం జేకందిన 

నగరము. ఈపా) _న్లముల రబ్బరుపంట యపరి 

మితము. 

బ్రైయిలీటైవు అక్షరములు (Braille 
Type అతురవితతి).._ ఇవి గడ్డివారు చదు 

వుట్నకెన యతురములు. తడవిచూచి గిపాంప 

నగునవి. కే. వె, ౧౮౦౯లో ఫాంన్సు చేశమున 

జన్మించిన Louis Braille అను పేరుగల 

యంధుండు వీటికి గర్తం ఈతనికి (ఆ మాదవశ 

మున మూండవయీట పసితనమం చే యంధుం 

డగుట [పా్లీంచె నంట. ఈ యతురములు, 

అం కెలు, గురుతులు కాగితేముల పె చిన్నచిన్న 

రంధోములుగ "జేయంబడి యుండ, నంధులు 

వేళ్లచే తడవుచు గృహించి చదువుదురు.పిదప 

నిది పాశ్చాత్య గానము నందుంగూడ వాడ (బడిన 

దని విందుము. దీనిపు స్తకములును గొప్ప వబ 

రీలయందున్న వని తెలియుచున్నది. 

- (Brand or Brandon బ్రెడ్ బ్రెండన్ ) 
టూర్థటోని క్క్కు_ పదము, ఖడ్గము న Hee పురు 

పనామము, ( ఎ) _స్తవనామములు చూడుడు.) 

బైట్ నోట్సు; సోల్టునటు స్ట (Bri- 

ghs notes & Sold notes )-— వాణిజ్య 

సంబంధ పరిభా షాపదములు. వ ర్హకు లన్యోన్య 

ముకరికొటజ కింకొొకరు సరకులం గొనుటయు, 

నమ్ముటయు( డెలిపి వివరించు షత్రేములు. ఇవి 

కం, టాకునోటు-*గ. దనెడిని, 
టి లే 

కాడ్ గావ (Bride groom) — 
య 

ఇందు 21000 అన నిరీతుకుం (726%) డని 

యము. పశ్చిమసీమలందు "పెంద్రినాడు పండి 

హొమూరుండు, పెండికొమా ౭కు స్నేహితులకు 
య a 2) 

waiter గా నుండుట యాచారమంయట.. 

2259 “Es (Brokery 

బ్రైయోలబజీ (Bryology)— Mosses 

గూర్చియు, నవి జనించు బేశభూములం గూర్చి 

యు, వాట్టయందలి భేదముల. గూర్చియు. 

దెలుప్రు శల, 

బైల స్ట్రమ్ లేర పద్దతి (Braily 

5y5t౭m)—_(సడ్డివాండకు విద్య నేర్చు పదతిం 

దీనిని ౦218 Braille అనునాయన కనిపెళ్తై 

ను ఈయన కీ*వెం ౧౮౦౯ మొదలుం౧౮% ౨: 

వజవ జీవించియుండిన యాంగేయు (డు. 

వీద పకాలమున సీపద్దతి వాతకు మెపు-రెటరు 

యం తము గూడ జేయంబడిన దని విందుము. 

బ్రోంటోమోటర్ (Bronto meter)- 

ఉటుముల్సు మెబుపులు పిడుగులతో భయం 

కరముగ వీచు తుపానును లెక్కించుపరికరముం 

Mr. G. J. Symons అనువారిచే డీ వెం 

౧౮౯౦లో కనిపెట్టంబడీ నిర్మింపంబడి నది. గడి 

యారముంబోలిన యం త్రముచే నడుపంబడుచు 

పొడవుగల చుట్టకాగితము పై కలములతొ తుపా 

నుంగూర్చిన గురుతు లీయంతిముచే రికార్డు 
చేయ.6బడును, 

వాతావరణమున మార్పులు, మెతుపుల్కు 

వీడుగులు, గాలిబరున్రు విసరులు, సుడులు మొ 

దలగున వన్నియు మధ్య కాలపు టాలస్యముల 

తోసహో వివరించునది. 

(బోకర్ (Broker) —( వాణిజ్య సంబంధ 

పరిభాపాపదము.) దళాలు వర్తకుడు లేక 

Commission Agent. ఈచండు తనకొమోవ 

నుకుగా నన్యవ_ర్హకుల కార్యములను (కొనుట, 

అమ్ముట, ఎగుమతి దిగుమతి రవానాలు చే 

యుట మొదలగు నవసరములగు సర్వకార్య 

ములును)ు జరువువా(డు. అత డట్టిపనులకుం 

గాను తీసుకొను ద్రవ్యములకు Commission 

అనియు, Brokerage అనియు చేర్దు. అట్టి 



బో చిజిల్లా 
ap) 

వాండు తౌ నెవ్వరికిం గాను సరవలం గొనెనో 

వారికి, చెలుపుళెనిన సరళ తప్పీలుప కము 

నకు Broker's bought note అనియు, 

అమ్మిన సరకుల తప్పీలుప తము నకు Broker’s 

Sold Note అనియు, సర్వ సామాన్యము ౫ 

వీ వోటకు Brokers note లక Broker's 
య 

coitract note జి కండు. Broker 

ఎసుసుతి దిసకుసుబు వేసెన $1 

Brokers returns అనెపేస. 
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బోచిబి లా --- (బొంబాయి రాజధాని చూ 
కో య స 

శ Ce క? vb Me) Cah a లంక 
డు క్ష ఎ) | బో చిప్పనుపు ర తీట కం 1 

అ శ ap 
లా 

పురము) పిధానసానము. 
లో (౧ 

రు క  —( లగ య శూ ను! లల) 
© వ 

క 

f పో మం క [4 మ చ 
జరా లస ద్యానం వతి | టట పటి ను owe too -_ 2 DOD? 

ay గీ రం 
న. ఇ. Pe జ న జ ట్ అ ద 

సీం ౧ నే చె మమ పే ™ wa (1 oar a En) నీ తే 

గాణ 'ా అజ్ఞా వ 3” be Wri, | =. ఠా Se 
ర “9 Dn; రి న్ ల గ. | 29 ISN 4] “ Pha 

చా చః ఇ) 
A re ల pr త్త అన్ ల (గ ల య 

బకువ్రు” సంస మాకీ క్తి మం దయం వాపుల వచ్చి 

స ea వ యయ? od 
Wed es రీ లా రే ష్ చె ఆ ళ్ టి ఉ 

ఇ ళ్ ఇ నే రాలలో న్ ఇగ ఎవ. * FDI Wh oo nt sad tt 
i సో భనీ 

తె 3 షరి పాలై చిన్య అకాతకు ?. ఎం గోదింవో. గాయ 
గర్ న ఫణ లీ జ వక్ ల యా 
A) aa క 6 క ఇ గ రతం ను చ్ సీ! [TAY ~~ Khe x! 4 

(a ag) గో @ 

శ వ్ ~ We te we tg క్ _్నె శ 4 చాలదు “ఎం. పసు ఆటు ఆని మెదల 
తి య గో లీ 

గూ 4 = z 4 కకక మట బడ్ సోను (Blood stone Helio- 
యి (oe) 

trope Opagne) ---దీనిని హాలియో టోపి 

యనియు ఒపేక్ అసయు నందురు. ఆంగ్గ్నంసా 

యనవే త్రలు 

Chalco dony with red spots”అనెదరు, 

తగునంత గట్టిగనుండి చక్కనిమెజుగు గ్రైకొ 

నురాయి. దీనిని ౫౭E౧6t rings ఉంగరములకు 

నా నుదురు. 

బాంకు చక్కు -- (వాణిజ్య సంబంధ 
వి, 

పరిఖాపాపదము) Blank అనిన నింపంబడని 

లేక ఖాళీగా వదలి వేయంబడిన యని యర్థము. 

“dark green variety of 

2260 కాక"ఫె "జే 
గయ య 

ఒక వేళ హుండీయందు సొమ్ము వివరింపంబడశ 

యుండుతేణీ ఈ నంగీకరించినటుల 06611 

వేయబడుట Blank 2666962006 అని పేరు 

ఇందు హుండీస్టాంపునుబట్టి హుండీమొ త్తి మా 

యుండవలయు 

ఆసామో పెరు 

యంకేిలప లోబడి సనియు, 

పాచ్చరాదనియు "తెలియ (గలదు 

ఏవరింపలబడన్ హుండీ ,వాయంబడినచో దానిని 
ద్ అజా 

బాంకు బిల్ ఆఫ్ యొక, చే-జి అర్  నాంకు- 
యం గ రిం 

మా అజా ర వ. లో 

నోటు అపి యంవురు. బు త్రము వివరిం పం 
గె ళల 

నళ స. ల 

ఏ సాము నాం కుతో. బదులు తెసుకొన 
౮ 

వజ అధ్య శృణ (దళం “SHR! లా pe మా స్టే 
గు Cais Ga) ఇ | పత ? జరు wea “ye ఎస 

య le 
me m Creal ర ఇ స్ట లు 

సనో వారం బని హుండిప, తే మొదలగు 

= 9 

mer గ endorse) వనం న్సుటకు 
య SERN లు 

థి ఖా ఎ Wen ఖీ 

దాం ఇ3 రారు మెంటు మృదు అవా 
మూ 1 ర్తి కాలాలు 

ఊం స్ట అ అటో న wn we న్ 

రమ రు. స లక 5 పాను సం, గ 

టి, ళ్ కలా. వ్రీంక్రశకొటు హాయి, 
చ ER) 

డొ I (క 
(రొ స we Es ఎ అట్టి చద కారాల 

Ve WW ha a ఓ uw hte uw 

చమ వ్యా టోని నే ఆహార ధిడాతు తా నొకటి 
క్ష్ ౮ రె! 

క్ నా 
క పం స దునాలుగనృ తాంకాలమున సి భ్రాకు 
/ చు 

డెత్ (Black Death)వ్యాధ్ ఆసియా 'వకో 

సాఖండము లలో వ్యాపెంచి ఇక్కు_ బేనములజన 

సప్టముం గల్పించినది. ఇది చీనాలో నారంభ 

మెనదందురు. కొందరట నిదిభూకంపములు వజ 

దలనుండ్ కట్టినదందురు గాని nes "తెలి 

యకున్నదంటం చీనాచేశమున ౧౩౦ లతలున్యు 

ఆసియాయం దంతటను 3౩౭౦ లతుల జనమును 

మరణించిరంట లండనునగరమున నే లత.జమలు 

నళించిరంట. ఇది భయంకరవ్యాధి. 

భ్రాకు ప ఫైండే (Black Friday) 

3 పె, ౧౮౬౬ సం, రము మేనెల ౧౧ తేదీ 



-బాకుబుక్కు.. బ్లాకుగార్టు 

శుక్రవారము నాడు. నింగ్లండు చేశ మున నార్థిక 

పరిస్థికియందు గొప్ప యొ త్రిడి చిక్కు. షం 

వించెను. అప్పటి సుప స్ఫసిద్ధ శాంకింగు హాన్ 

అగు ఓవళలెండునందలి Gurney & (౮౦, 

౧౧౦౦౦౦౦౦ పౌనులకు తనపటిమును గోల్చోో 

యెననియు, అది లండనునందు గొప్పచిక్కు 

గల్లీంచెన నియుం జెస్సయబుడీనది, 

అమెరి శా సంయు క్ర నాప్రళయులందు న్యూ 

డనూర్కు నగరమున గ౧రా౬ర౯ా సెపెంబరు ౨౮ 
ర 

జ ది కస మ్మ ౯౭౨౫ సెపింణబకు ౧౯ త్ష్యు 
చు 

ల అత 

ఆగి కళదిక్సిను వ ఉఆృముసూాలకమున నిట్టి శుక (లనే 
p Pp ణే న. అ ఇటో సమన, లీ ఉక యునుఖివించినవంట శాన సా జీన యు న చెండు 

హత ఇళ్ళ ర్డీ అ ద్ Se 

ఇద సబ ఇ ఇ గరం 
ల) ey మేలి” (వల్లప్ప ప్తశవుబ్దాకు 

గ క్ క నుమా శ స్పద } 

ఓకె (ఏ 
ష్ pe ny ట్ గ మి 

వానిపసునవారం సలనసయికుంలం*” ల చ ర క న e 
ఆ లి a 

ను నాయక నేటి 

షష టబ వెపు ఉమను మోాగపనబుపకరి” = గూర్చి 
టక. చ 2 

నాడ ంయబనుచున్న ది. దంకను మార నన 
2 

రయు ౦౭ నంయటు. ras (౫ న 

పలుమ అలు ములకు సతిచాహ్యుం 

సి శేరు 

తొలింకో కాలమున నిట్టి వారిని 

నంటమసివా, తలను 

తి అను నొక యుద్యో్టగికి 

బడు చుండినవ౭ంట. రానురా చెెకుటో 
cnn 

a y అర ద డ్కాాలమున 

వస మయిుప6 

ఆ దుర్శార్డునకే యావేరు వ రింపంబకు 
౧ వాన 

చున్నది. కారణము స్పప్టముగాల చెలియ 

కున్న ది. 

భ్రాకు బాండు ఆర్లనెజేష౯( Black 
hand న, పన నేరము: “లోన 

ర్చుట "కీర్సడిన రహస్య సంఘముల కీశిరిడంబడి 

నది. ఏటినడంచుట శేర్పడిన 

‘White hand organization’ అని పేర 

సంఘములకు 

2261 వీ చింగ్ పౌడర్ 

య్యను. 1 అమెరికాసంయుక్రరాష్ట్రములయం 

దొకప్పుదేర్చడి య నేక ఘొరకార్యము లొనర్చి 

భయముంగల్లీంచిన 1421182 black mailing 

organization చాల భయంకర వాక 

నొకటిగం జెప్పుంబడినది. అది బాకు 

అర్షనై జేవనే. 

భా ౩ెడ్-౧౮1201 1626్రేసరియగుదీని పేరు 
రణ 

చాడు 

‘Graphite’ అనియు ‘Plumbago’ అనియు 

నయున్నదడి. దీసిరంగుం బట్టి దీనికి 

‘Black 1626 అని వాడుక గల్లించిర్కి గాని 

నిజమున నిది 1884 (సీసము) కాదు. దీనిని 
రసా యనశ్వా స్త్ర విదులు 

ceibon and iron’ అనియెదరు. 

‘Compound of 

బ్రాటింగు Dసర(Blotting Paper) 

దీనివి ఒత్తుడు కాగితమనియు, నద్దు (అలదుడు 

శాగితమదియు కొందరు చనాడుచుందురు. (కాగి 

తము చూడుడు.) 

"కాగినిముపిని వాొసిన సిరాయవమరములు 

తడిగాల గొంతకాల తు నిలచియుండి కమ 

మున్ గ శావిరియె యెగసివోవ కరంగిన గట్టపదా 

యగు సిరారంగువ చార్థము సన్నపు బారయె 

నల చియుడం జదువ రసం -ఈవా 

ఠింగు పేపరు చైనం బూయంబ కు నునుపుపొర 

పూయంబడమి నిది స్పంజివలె వీల్చుకొనళ క్రిం 

గల్గినదియై యుండును గాన దీని కలందిన నీటిం 

బవీల్చుకొని మిగిలిన సిరారంగు అతురములను 

కాగితము పె నిలువం జేసెడిని. గాన దీనికో ఒత్తుడు? 

లేక “అద్దు కాగితమని పేరయ్యెను. 

బ్లీచింగ్ సొడద్- (Bleaching pow- 

der) బ్రీ చింగ్ పొడ రనంగా రంగులను గాని 

సిరామచ్చలను గాని తుడిచివేయుపొడి యసి 

యర్గము. ఇది. (Calicium Chloride 

యొక్కయు, Hypochloride యొక్కయు. 

య 



వీచింగ్ పౌడర్ 

Compound. ఇందులో _పెనవివరించిన రెండు 

వస్తువులును గాక కొంచెముసున్న మునీ రుండును. 

మంచిరశపు Bleaching Powder తయారు 

వేయుటకు సున్నము బాగుగాం జల్లించి 

(Slakingy కొంచెము తడిగా నుండుస్థితిలో నే 

యుపయూగింప వలయును. బాగుగా నెండీ 

పోయిన ముగ్గసున్నము Chlorine ను వీల్చం 

జాలదు, ఆపకారము తయారుచేయ బడీన 

ముగ్గుసున్నము క లేక 4 అంగుళములయొత్తు 

గల పొరగా నేలమూంద నుండు ెద్దజ ల్లెడ 

శీకలలో( బోయంబడును. దీనికి “Chlorine 

Chamber” అనిపేరు. ఇది 6 అ॥[యెత్తును 

10 అ॥ల వెడల్పును 100 అ॥ నిడివియు గలిగి 

యుండును, ఈ Chamber యొక్క పక్క_గోడ 

లును క్రప్వును సీసపు రేకులతో జేయంయబడును. 

ముందు భాగము As$phalted ఇనుప లేకులతో. 

గప్పంబడియుండును, ఆచాంబరు నంతేకును రెండు 

గవాశ్ము లుండును. వాని ద్యారముననే లోని 

భాగము చూడగలము. తరువాత Chlorine 

Gas పి ల్యేశము గాందయారు చేసి గాని, Ele- 

ctrolitic విధానమునందు ఉపలబ్ది By- 

produet} గా నంగోహీ ంచి గాని యొకకొన 

నుండి Chamber హో పీ వేశ పెట్టంబడును. 

"రెడవకొననున్న రంధముగుం డా లోనిగాలి 

పోవ్రచుండును. Chamber పూర్తిగా నిండిన 

"వెంటనే 623 తోనింపుట ఆవివేయంబడును. 

G25 ప్రవాహము ఆపి వెసిన వెంటనే గాలిపోవు 

రంధమును మూసి వేయ (బడును. 

Chamber కప్పుమాంద నొశయంచున 

నమర్చంబడజీన గొట్టము ద్వారా Chlorine 

లోపలికి పంపంబడునుం అది గాలికన్న బరువైన 

దగుటచే మొట్టమొదట కింది భాగము నొవ 

రించి Temperature అధికమగునట్లు చేయు 

స. Temperature 250° కన్న నధికముగా 

2262 బూ సాకింగు. 
౧ ట్ 

పోకుండునట్లు జాగర్తగా చూచుచుండవల 

యును. Chamber లోని! అగత్యమైనదాని 

కన్న నధిశముగ Chlorine ఎన్నడు వోనీయ 

రాదు. సున్న మంతేకును నన్ని పొరలకును సమా 

నముగా Chlorine పట్టునట్టు పెద్ద గరికొవంటి 

దానితో కలియంటెట్టుచుండవలయును. Chlo- 

rine పట్టుటకు 24 ous పట్టును. ఈ 

కాలమంతేయు Chamber మూసియే యుంచ 

వలయును. Chamber లోని Bleaching 

Powder  తీసివేయుటకుముందు కొంచెము 

ముగ్గుసున్నము జల్లీ హృక్క-పక్క-లను మిగిలి 

యున్న Chlorine తీసీ వేయపలయును. 

ఇట్లు తయారుచేయంబడిన Bleaching 

Powder డబ్బాలలో PaCk చేసి రవానాకు 
సర ఎధుత్తుర్తః 

రావరౌంటెన్సు (Blue mountains) 

దషీణ చేశములందు ఉదకమండల ముండిన 

పళనికొండల భాగమునకు “భూ మాం చును 

అని సుహాసిద్ధనామముగలదు. ఇశు యమెరికా 

సంయు క్ష రాష్ట్రము న Oregen నందులావా చే. 

గప్పంబడిన గానైటు వర్యతము నకు నీచేరుగలదు, 

దీనిపై Pine, Fir వృతుములు, నడవులు దట్ట 
ముగం గలవు. 

మణీయు న్యూ సౌతు వెల్పున విభాగపు 

వాద్దుగనున్న పర్వతముల కీశేరుగలదు. అందు 

యూకలిష్ట సు అడవులు కలవు, 

స్ట. జమైకాద్విపమున తూర్పు పడమర 

లుగా వ్యాపించియున్న పర్వతపంక్రియందు. 

గల Blue mountain peak గల పర్వత 

భాగమునకను బూూమౌంటనే చేరు సుపిసిద్ధ 
మైయున్నది. 

బ్గా స్టాకింగు (Blue stocking)— 

దీనికీ ఊదా మేజో డని ఆం యః ఫంచి"చేశవు 

పారిస్ నగరమున విద్యావంతులై యధిక 



ఖా బుక్కులు 

తెలివి కేటలం గల్గిన యాండువారిసంఘములు 

కొన్ని శలవు, ఇంకను నిటలీచేశపు వెనిస్ 

నగరమునను గొన్ని న్రీసంఘము లిట్టి వేర్చడి 

యున్నవి. ఇందలి సభ్యులు (వనితలు) ఉదా 

మేజోళ్ళను ధరించుటనుండి వారిసంఘములకు 

బూ స్టాకింగు సంఘము లని పేరు వాడుకెనందెను. 

బ్లూ బుక్కులు-- (బిటీమసీమయందు 
(క్రీ వె. 1681 సంవత్సరమున రాజకీయనాతా 

వరణము వాల యలశళలోలమె పజల నమ్మ 
య ౧౫) యాం 

శమునకు. బాతము గాకుండునంతేటి గడబిడలు 

గల్లి పజాభిపాయము పార మెంటునందు జరు 
ఇని 

గుచుండునదంత యు (పశటించుచుండుట చేర్చా 

టు జేసెను, అఆపిశట నలు ఊదారంగు అట్టలు 

గ్రాంజాయన గోతం వూ (జమదగ్ని 
ఫిదా ఉపగణము చరాడుండుం) 

భక్తి ౯ విధములు (నవవిధభక్తులు) 
శేవధర్మమున ౧౪ శంవణము (శివపురాణము 

లను వినుచుండుట), ౨+ కే ర్తనము (శివనామ 

సంకీ_ర్రనము, లేక భజన సేయుట్స, 5+ సర 

ణము (శివనామములను స్థరణచేసుకొను చుం 

డుట), ర పాద సేవనము (తీర్థమును సేవించు 

చుండుట్కు ౫. అర్హ్ప నము (శివపూజావిధి), 

౬* వందనము (నమస్కారము), 2, దాస్యము 

(ఉపచారములుసల్పుట), ౮ సఖ్యము (స్నేహీ 

తునియందువలె (పేమాసక్షులంగల్లీ యుండుట), 

గాం ఆత్మని వేద నము (తనసర్వమును (పోణము 

సహా శివునియందు శరణ్యముపొందించుట). 

భ క్రిపంచకము (వంచవిధభక్తులు) 
YY విత్ఫభ క్తి, De రాజభక్తి, వం గురుభ కి 

2268 భగవంతునియందుండు వడుణములూ 

గల పు స్థకములందుంట వాట్లకు బూబుక్కు-లు 

(Blue books) అని వాడుక్ర గలెను. అవి 

తక్కు._వధరకు వికగయింపC బడుచుండి నవి. పార్ల 

మంటునండలి నిజసితులు సజలకు వెల్లడి 

యగుచుండ(గలైను. చేటికిని అక్ష యున్న ది. 

ఏచేశ పిభుత్వములతో నడపు సంగతులను 

తెల్లయట్టలవు_స్తకములలో నుంచుట తెల్పపుస్తో 

ములని పేరందెను ఇంక నిట్టి వు స్తకములే 

యెకొపాయందలి యితర "దేశపు పభుత్వ సభ 

లందు జరుగుచర్య లను వివరించునవియు6గ లవుః 

అవి పరాసుచేశ పుపచ్చవు “స్టక ములు(1 6107 

books of France) ఇటలీ గక బుక్కులు 

(Green books of Italy) మొదలగునవి 

ర. ేశభ కి, ౫. దైవభ క్రి. వీటికి భ క్రిపంచక 

చీరు. 

భ క్రిలేనివూజ పథతికిచేటు--- (ఆంధ 
లోకో క్రి. నిరర్ధకకార్య నుని భావము. 

భగందరము (ఆసనపవిత్రరోగము) 
ఆంగ + Fistula-in-an0. అండములకు, గుద 

స్థానమునకు నడుమభాగమున చిన్న కురుపువలె 

చి పక్వమై, చితికి రసి, చీము రకము 

స్పవించు చుండెడిజబ్బు. ఈరసితగిలిన తావులందు 

కురుపులు లేచునంతటి దోవద )వముగలదిం 

భగవతీ నది --- నేపాళ చేశమున భాగ 

మతియనంబడునది. దీనితిరమున నే పశుపతినాధ 

శివత్నైతంము గలదు. ఇది బౌద్ద గంథములందు 

బగుముదా యని వివరింపంబడినది. 

'భగవంతునియం దుండు షడ్గుణ 
ములు (వడ్గుణములు లేక వడ్గుణెశ్వర్య 

ములు చూడుడు. 



భగవద్దీత 

భగవద్దీత(అనుగీత చూడుడు.) 

భగీరథప్రయత్న ములు. సగరచశ 

వర్తి మునిమనుమండగు భగీరథుడు శవీలుని 

శాపాన్ని చే భస్మృమయిపోయిన తనవితృలోకము 

నకు: గతులుగ ల్పింపందలంచి యాకాక గంగను 

భూలోకమునకు (దెచ్చుటకుంగా నెన్నిస్టతిబంథ 

కములు దటస్థించి నను పట్టినపట్టు పీడువక 

మిక్కి-లిపట్టుదలతో 6 బనిచేసి తుట్టతుదకు సాధిం 

అమ అప్పుటినుండియు: దానుసంః! క్సంచుకొొనిన 

కార్యమున శెన్ని యంతే రాయాములు వచ్చినను 

"వెనక దీయళ సాధించుపయత్న మునకు FD, 

రథపియత్న*”మని చెరువక్చెను. 

భగీరథ మహారాజు తపస్టానము- 
(గంగానది చూడుడు. 

భగీరథ మహారాజు--9వ్యావ సంతతి, 
సూర్యవంశ తతి్రయుండుం తండీ అంశుమం 

తుడు. వీతాముహుం డసమంజసు(డు. కుమా 

రుడు కకుత్పుండు. ఇతనికి6 గృతుండు లేక 

డని వేరులు వాడుక గలదు. 

భగీరధుడు తపంబొనర్చి గంగను భూమికిం 

దెచ్చినవాండు,. (సగర చక్రవర్తి చూడు(డు, 

సహారా [తు 6 

భగీరధుడు తప౦బొనర్చిన ఆతావులం గూర్చి 

భాగీరథి చూడుడు. గంగానది చూడుడు. 

భగుడు ద్వాద శాదిత్యులలో నొకడు, 

దజాధ్యరధ్యంసమున ఏరభద స్వామి యోోతేని 

నేతములం బెరి కెనని చెప్పబడినది. 

భగ్గూ వెలుగూ - (ఆంధ్యభాపాసాంప్ర 
దాయార్థపదము) వేతంగానియ ప యోజకునిచే 

నిర్విహింపంుడు కార్యము భగ్న మగుటం 

'దెల్పుతరిని నిరసన, వంచనలతో నిప్రయోగ 

ము జేయుచుందురుః 

ుంలం- (తియ భగ్గో లాశాఖ క్ష త్రియులు- (వళి? 
శులము చూడుడు. 

2264 భట గాామము (భటవురము) 

భజవాూను(డం--ఈశనింగూర్చి సిసలు 
గ జెప్ప పీలుగాకున్న ద్. ఈళతనిసుతుండు భోజు6 

డనియు, తండి కుంతిభోజుండనియు నొక -ో 

గాననయ్యెడీని. ఈతనిసుతుండగు భోజుసకు. 

సుతుడు వహృదికుఃఉనియు జెప్పంబడినది. 

వేరొక చోటభజహపూనుఃడ 

డనియ్యునిర్వురు భర్యః యు నండుమొదణిభొ 

G 
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బడినది. 

ఇంకను గుంకీభోజాని నోదరుండగు సంజ్ఞ "పే 

్యేష్టపుతుంంిండు ఛి జమాను[డపి చష్పులటడ నిదె, 

కాని మజీయీమియు. చెలియ కాద, 

భటగారమము (భటపురము)-- 
దీని నిప్పుడు నేపాలభాహయందు భాట్నా అను 

చున్నారు. కొందజు దీవిని (భటులు-సై న్యము) 

భట గామమనియు, మజీకొందరు భగత్నిట్టణ 

మనియు(బోల్బుచున్నారు. నేపాల చేశములోని 

యొక భాగమున కొకిప్వుడు రాజధానిగ నుండి 

నది, ఇట రాజ్య మెలిన నరేంద్ర దేవు డను 

భూపతి నేపాలభూమియం దప్పును గల్లియుం 

డిన ద్వాదశవర్హమహాతామమునివారింప కామ 

రూప దేశమునుండి సింహ నాధుః డను వేరుగల 

యొక సిద్ధుని తీసుకొనివచ్చెన(ట. ఆతండు మామ 

నివారణ గల్పించెనంట, అఆసిదుంచే యవలోకి 

లేశ్వరుం డను పేరుగల (సంహనాథలో శేశ్వ 

రుండు పద్మ పాణిబోధి సత్వుండంట. కామరూప 

"దేశమందలి పూతలకాపర్వమునుండి నేపాళ 

ములోని యవితపఫురమునకు. దీసికొనివచ్చెనని 

కొందరు _బెల బేరందీసి యున్నారు. 

కార షడకురీ మంత్రము “ఓం మణీ 



భ్ ట్లాచార్య్ట (డు 

పద్మహం” అనునది పద్మపాణి బోధిసత్వపతి 

పాదకమంత్ఫమేన(ట. 

భట్టాచార్యు (శం — ఈవి ద్వాంసుండు 

వాంర్థికమురచించినవా(డు. మరియు సీతనిమత 

“మునకు భాట్టమతమని పేరు. ఇది కర్షవాదిమత 

ముబోలియించక భేదముతోనుండును. (పూర్వ 

మామాంసామతము చూడుడు). ఈయనకు 

పహ్పభాకరుం డనునాయ న శిష్యుడు, ఈక(డు 

పా౦భాశరమతకర్హ, 

భట్టుమూర్తి (మూర్తిరాజు)కవి-౪ం ధ 
కవులలో మధ్య కవులందు బరిగణింప6 బడిన 

వాడు, ఈతని. దరుచుగా రామరాజభూపషణు6 

డును భట్టుమూర్తి ము నొకండేయని పెక్క-ండు 

పొరబడుచుందురు. ఇటీవలి పరిశీలనలవల ననిర్వు 

రును వేజనియు, నిద్దరు( బినతండిం) 'పెదతండి) 

కమాళ్లనియుం చేలినది. (రామ రాజభూపషణుండు 

శరాడుండు. పిబంథాంకము వారి వంశావళి 

చరాడుండు.) ఏరింటిపేరు (సబంథాంకము వారు. 

తండ్)పేరు వేంకట రాయభూావణు(డు. తాత 

తిమ్మ రాజు. సెద్ద రండ సూరప రాజు, చెద్దతం 

డివమారు(డు రామరాజభూవణుండని బికుద 

మందిన మూ ర్హిరాజు (వసుచరి తక ర.) 

ఈశవి రచించినది కావ్యాలంకార సంగంవా 

మనంబడు నరసభూపాలీయము. దీనిని (ఆర్వీటి 

బుఠక్క-రాజవం థావలి చూడుడు.) నరసింహా 

రాజునకు. గృతియిచ్చెను. కృతిపతియింటి పేరు 

గొబ్బూరి వారు. 

ప్పబందాంక సింగ రాజు వంశావళి. 

భట్టుమరార్షి (మూర్తిరాజు) సరసభూపాలీయ 

గంధక ర్ర రామ రాజభూవణులకు(వసుచరితర 

వహారిళ్చంద నలో పాఖ్యా నక.) 

(వీరిద్దరు పినతండి) చెదతండి కుమాళ్ళు) 

ఇంటిపేరు (పబం థఛాంశమువారనిబిరుద నామము. 

284. 
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వ బరభార సింగు తాకా 

తిమ్మ రాజు 

వేంకటరాయ సూరప రాజూ 

భూవణు(డు | 

భట్టుమూ రి యన రామరాజ 

బడిన మూ _ర్లీరాజు భూషణుడు. 

రచించినది రచించినవి 

నరసభూ పాలీయము. వసుచరితిము, 

హారిళ్చంద) 

నలో పాఖ్యా నము. 

భట్టోజి దక్షీతుండు--పాణినీయ వ్యాక 
రణనూతిములను సిదాంతకొముదిగ ప్వకరణ 

ములు విభజించి గంథ ముగ నొనర్సిన పండి 

తుండు, ఇతండు గాడ వాావ్మాణుండంట. 

భద్రకర్ణవము-- దీనికి. గ ర్చవుర మనియు, 

కర్ణాళలియనియు( బేర్దుగలవు. నర్మదా నదిదవీ.ణ 

తీరమున నున్నది. ఇట బ్యోసిద్దశివలింగము. 

గలదు. ద్నింగూర్చి మహోశివవురాణప ధమ 

పటలమందు ౧౫ అధ్యాయముసను, మహో 

భారతము వనపరగము రర అధ్యాయమునను 

పిశ్రంసలు కలవు, ఇది భద కర్ణ శె తము. నర్మ 

దానదియందు _ నదీసుగమముకడ నున్నది. 

నదీసంగమమును భదకర్గతీర్థమనియు నందురు. 

మజియు కతియవాడు దేశమున ద్రినే తే 

శ్యరమనంబకు ఆతౌవున భద కర్లహదము 

(సరస్స్రకలదు. ఇటశివలింగము నకుం దినే కే 

శ్వరుండని పేరు. ఇప్పటి పేరు తాన్. దీనింగూర్చి 

కూర్మవు రాణ ౧౩౪ నందుననూ స్కాంద 

పురాణ ప భా సఖండ మున నర్భు దవమాహాత్మ్యము 

౮ అధ్యాయమునను ప్రశంసలుగలవు, 



భద "క రుడు 

భద్ర కర్ము (ఢం-కుశాశార్యవు తుడు, 
ఛం డామార్క్ము-ని సోదరు(డు. (చండామా 

ర్కుండు చూడుడు). 

భదం గజవు- -(గజలతుణముచూ.) 

భద్ర చారుడు కి చంద) యా 
చవ తలయు (డు, తండి శ్రీళ్చష్ణుండుం తలి 

రుక్మిణీ జీవి. సోదరులు పృన్వ్యుమ్నా దులు, 

(శ్రీకృషము(డు చూడుడు. 

భద 9 తిథులు-కు క్షపకుమునందు షీ 

స పమి, అవ్వమి, నవమి, దశమి తిథులు భద 
అ వి 

తిధు లనంబదునుః 

భదభూపాలుండు (6 వె ౧౧౫౦ 

సంవత్సంమునాటి వాండని తేలుచున్నది. పాశ్చా 

త్య చా ళుక్యులలో భువనై కమల్లు. డనున్నప 

తికిగప్పము(గట్లు సామంతరాజు. కృష్ణా నదీతీర 

మందలి యాటు వేల (గామములం బాలించు 

చుండు భూపాలుడు. రాజరాజమనోజ దశది 

శాభరణా క న రేంద )చతు రానన కవిబ్రహ్మ 

శవిరాజశిఖామణి యనుబిరుద ములుగ లవా6డు, 

ఈతండు రచించినది సువతీశతశము, నీతి 

శా ప్రుముక్ర్తావళి యన6ంబడ. నవి. ఈతనిక విత్వ 

ము (దాతు పాకము. చక్కని భావగర్భితము. 

సరళ ధార, సూర్యవంశ తమతియుండని "తెలియు 

చున్నది. 

భద్రబాహం వు-యదుసంతతి. చంద వంశ 

యతింయు డు, నసు దేవుని సుతుండు, నోదరుండు 

సుభ దు(డు, భదు"(డు. 

మజీయు జై నమతగురువులలో భద బాహు 

వౌకండుగల(డు. (దిగంబర శ్వేతాంబర విభేద 
ములు చూడుడు). 

భద్రవుం డలవుం- దీనిని భృదదమండల 

చుసయు న-దురు. భదకరమైన రంగవలి 
న్ా య 

2266 భద రి శి 

(ముగ్గు) యని యరము, దీనింగూర్చి యాగము 
౧ థి 

ములందిటుల (6 జెప్పంబడినది. 

శో! క్లే లేస పపచీక తే :వపచే మధ్యే లిఖే 

త్క-ర్లి కామ్! 

కింజల్కా-న్విత మష్ట్రపతసహితం పద్మం 

తదభ్యగ))కే। 

వేదాశాసిత కళోవకాని మతిమాన్ సంత్యజ్య 
థి ఓ 

శిస్తవు సత్ | 

కోణే స్వష్టస కోరుహోణి విలిఖేత్ స్యా 

అనగా నేకు పొడవు, నేడు వెడలుఫు గలి 

నలుబదితొమ్మిది గదులంగల్లిన చౌకమునందు 

నడుమనున్న తొమ్మిది గదులందు కింజల్క- సహిత 

మగునప్టదళ పద్మములిఖంచి, దానికిపైని [కిందను 

కుడి యెడమ వె పులందున్న నాల్లు మధ్యగదులను 

వదలి, తక్కి-నగదులందు గది కొక్క_టిమేరకు 

ముప్పది మా రష్టదళ పద్మములు చిన్నవి లిఖ ప 

వలయును. ఇది భద మండల మనంబర6ంగును. 

భద్రముస్తలు--( నాగము నలు చూ.) 

భదయాచారి కవి (రుద1య్యకవి) 
ఆం ధకవులతో మధ్యకవులందు బరిగణింప. బడి 

నవా(డు. విశ్వ బాహ్మాణుండు. ఈతనింగూర్చి 

సరిగా చెలియదు. భదంయ్య, ర్ముదయ వేరని 

కొందరున్కు నిద్దర నొకరే యని కొందరును 

దలంచు చున్నారు. ర్నుదయ్య కని గుంటుపల్లి 



భదశరథుండు 

భాస్క-రునికడ నుండినకవి యని యప్పకవి 

యభి పాోయపడియున్నా(డు. 

రచించినది సరసమనోరంజన మనుప్రబంధ 

ము భద9య'పేరిటను సునందాపరిణయము, 

నిరంకుళో పాఖ్యా నము రుద య్య పేరిట నున్న 

వందురు. ఒకవేళ “భి” అతురము “రు” అత 

రము పొర పాటుగ లేఖకపమాద జనిత మై మా 

రినను మారనోవు. ఏదియెటైనను పరికరములు 

లేవుగాన దీని నిశ్రువదలందగునని తేలుచున్నది. 

భద య్య యింటి పేరు తెలియదు. రుద )య్యు 

యింటిపేరు కందుకూరివా రని చెప్పబడినది. 

ఇద్దరు విశ్యబాోహ్మణులే. 

శే వె. ౧౬-౨౦ పొొంతమువాండని రావు 

బవాద్దూర్ కందుకూరి విరేశలింగం పంతులువా 

రభిపాోయపడియున్నారు. 

భద 9రథు6ండు--అంగ భూపతి. చంపుని 
సెాతుందు. కుమారుడు బృ వాత్క-ర్దు(డు. 

భద్ర వతీవురనంం--మహోాభారతే పసిద్ధ 
మగునీవురము మధ్య రాష్ట్రములలో ని బాందా 

పురమునకు వాయవ్యదిశగా ౧౮ మైళ్ల దూర 

మున నిప్పుడు భండాళను వేరం బరంగుచున్నది. 

ఇది శ్యా మక ర్హాథముకొబ్బ కన యుద్దము చే 

చేరందినద(ట. భీమ సేనుండీయుద్దము న నథ్వము. 

గొనిపోయె నంట. కొండవద్ద ఖీవు పాదము 

జూప్రదురు. 

భద్ర సేను(డు--యదుసంలతి, చంద) 

వంశ కుతి)యుడు, తండి మహివ్మంతుండు. 

భదా9 చలము శీ9 రామకైతం ము)- 
ఆంధ చేశమునం దిది యొక్ సుపిసిద్దయా 

'తాీస్థలము, నిజాముసంస్థా న రాజ్యమునం చేరి 

యున్నది. భద గిరి యనుకొొండ పె శరా 

మాలయ మున్నది. ఆదిని శ్రీ) రామలత్ముణులు 

సీశాచేవిని వెదకుచు నిట గోదావరినదిం చాటి 

2267 భదాగచలము (శ్రరామవ్షేతిము 

రంట, ఇటీవల? గొందరు పరిశీలకులు కొ తగూ 

'డెముచుట్టునుండు నరణ్యమును దండకారణ్య 
వి 

మనియు, నిదియే పంచవటి యుండిన తావనియు, 
నిటనే వారి (విడిది) పర్హశాల యు జెననియు, 

నిదియే యా స మనియు గొంత చాడు 

కను సాగించి యూరకుండిరి. ఈ పాంతములః 

కొన్సి తా జ్ క న్ని తావుల కా కర్దుగూడ 6 గలవు, ఇక్కొా_ల 

మున శీ*రామనవమి (చైతఫశుద్ద నవమి) ని 
a సక 

శ్రీరామ సీతాకళ్యాణము వభవోవేతముగ 
రా. 

జరుపుచున్నారు. అ తరి నేబదివేల యాతిసు 
టి య 

లేతెంచం దర్శనయాతగయు గాతమోానది. 

యంను స్నా నతీర్ణమును రొొక్కటమె జరుగును. 

ఒడ ౪ అప్పటి తలం బాాలు(చయ్యము) నిండ్తకుంబిసా 

దమో యనునట్లు గాంపోవుదురు. ఈ జేవనా 

లయ థ్రనాణిపల్యేయు బోరగంపాడు తవా 

భ్ళీలుడారు గారిది, ఆయన _నెజాంప్ఫభుతవు 

తవాళ్ళీలుదారు. గోచావరి కవ్వలితీరమున 
బోరగంపాడునం దుండువా(డు. 

పిధాన బేవళమున భీ)రామ లక్షుణ సీతా 

భరతశతృఘ్న విగ )హమఃలు పూజింప బడు 

చున్నవి, (పథాన 'చేవళము. జుటి పా9కారమున 
| (A) 

నిరువదినాల్లు చిన్న చేవళముబును, గొన్నిమంట 

పములుు పాొకారములు, విరివిగం గటంబడీనవి= 

ఇవి యన్నియు గోపరాజు గోపన్న యను 
నైజాం (పభుత్య్వొద్యోగి నిజాంప్క,భుత్వపు ధనా 

గారము (బొక్క-సము) నుండి భ క్రిపరవళుండె 

యనధికారముగ వ్యయపట్రి చి కఠించెనంట. 

దానిం బెలిసి తాసీపాపభుం డీతని బంధింప, 

శీంరాముం డామూల్యము. జెలించెనని రాము 
య 

దాసుచరి తయందు, జెప్పంబడినది. 

ఈకధన వెంతవరకు విశ్వసనీయమైనను, 

'చేవాలయమునందా రామ దాసు( గోపన్న) గారి 

విగంవాము గలదు. మజణీయు నారులతులరూ 

ప్యము లీకటడములకే యాయన వ్వయపటిచె 
లి ర ఫీ 



భు దాిద్నిగోత్సిము 

నని బలమగు వాడుక గలదు. ధనవంతమగు 

చేవస్థానమై యాత్రలకాలమున వెభవో పేతమై 

శ్రీ) రామభక్షులచే నారాధితేమె తనరారుటయం 

చేసంశయమును లేదు. 

భదా9చలమున క్రుగ6 'బెక్కు_మార్లము 

లున్నను నందు రెండుప్రుధానములుగ నున్నని. 

జెజవాడయందు H.E.H. The Nezams 

tate Railway నెక్కి- దోర్నకలుసంధి 

యందు బండిమార్సుకొొని కొ తగూ జెముమోా. 

దుగా భదా9చలంరోడ్డు స్రేషనునందుదిగి యట 

నుండి మోటారుబండ పె బోరగంవాడున కరు 

గుదురు. అది గోచావరినదికి దశ్నీణతీరమం 

చున్నది. తహస్సీలుదా రుండుతావు. అటనుండి 

పడవలపపె నదిదాటి యుత్తరంపుగట్టున నే యున్న 

భదాచలమునకు చేరుదురు. ఇంకను రాజవు 

హపేం,దవరమున నే గోదావరిజలములం బే పడ 

వలలోం గాని చిన్న స్తిమరులందుం గాని పయన 

మునక్పుచు భదాాచలమునకరుగుదుం ట. 

భద్రాద్రి, గొ తనుం (భరభ్యాజ ఉపగ 
ము చరాదు(డుః) 

భద్రాదేవి వను బేవువి భార్య. ఈమెకు, 

గా సల్యయనియు. బేకుకలదు. మజీయుంగ్భవ్షు 

నిభార్యలలో కేకయ రాజపు తి యొక భదా9 

చేవిళలదు. ఇంకను దుర్గకు భద యని నామము 

గలదు. ఆమెను భదికాళి యనియు నందురు. 

దక్షయజ్ఞ మునకు పూర్వము దామాయణియన( 

బరగిన సతీ జేవి (గొరీజేవి) దతపు తికయెబరగి 

యాతనిశివ ద్వేషము నకు ఏరభద౦ స్వామి దశకు 

నిశితీంచి యాగవిధ్యంస మొనర్చ, నీమెయు 

నాతనిసంబంధము వీడి యాచేహము వద లెను, 
వీదప హీిమవంతునికడం బెరిగి హైమవతియ 

చియు బర్వత రాట్సుతి గాన వార్వతియనియు. 

బేరం బరగెనుం 

2266 భది9కాపురము 

భధా*నది---దీని నిప్పుడు యార్క-ండునది 

యనుచున్నా లు, ఈనదీతీరమున నే యార్క-ం 

డనుపురము గలదు. దానిని స్వ బేశస్థులు జఠస్థా 

ననియు నందురు. దీనించార్చి నపిశంస విను 

పురాణమున ౨ అధ్యాయమునం గలదు. 

ఛాగవతమున ౫-౧౭ యం దిభ దా9నది 

గంగానది విభజింపంబడిన నాలుగు శాఖలలో 

నొకటియని తెల్పుచున్నది. 

భద్రావతీవు రము (భదవతీవు రము) 
పాంచాలములోని అయాను పురముకడ 

(జీలమ్జిల్లా) ఇప్పుడు బారి లేక బుఆరీ యనం 

బడు గాామము) పురాతీనపు భ ద౦వతీపుర 

ముగా. బోల్సియున్నారు. ఇచట బెక్కు- పాడు 

పడినయా నవాళ్లు గలవు, 

పద్భపు రాణా త్తర ౨౦వ అధ్యాయమున 

భదావతి సరస్వతీతీర చేశ పురము గను, జెమినీ 

భారతము ౬ అధ్యాయమున రతా హాస్ 

నాపురమునుండి ఇరువది యోజనములదూరము 

ననియు బెప్పంబడినవి. 

“పెక్కాార్యడు సెకు_విధముల నీ రానని 

వేర్యేటు తావులం బోల్చి యనుమానములం 

జూవీయునా, రు. 

భదాసనవంం-యోగశా స్పుమునం జెప్ప 

బడిన మాసనములలో భం ? 

అండములకడ రెండునరి కాళ్ళను జోడించి 

కూర్చుండి చేతులను సిద్దాసనమునందు వలెనే 

నాభికడ నొక యరచేయి తిరుగవై చి దానిపై 

"రండవ అరచేయి వై చుట భదాసనమనియు, 

దీనియ భ్యా సము యాసనములు 
వెచిన గల్లుశ మను నివారించుననియు చెప్పం 

బడినది. 

భద్రికావురవుం--- ఇప్పుడు భచేరియా 
యనుచున్నారు. (అంగ దేశము చూడుండుం) 

కఠరిసమెన 
య 



0 గో 0 భది, తము 

భాదీయనగరమని చేరుండెను. బుదభగ 
థు 

వానుని శష్యు రాలె సెక్కం డను బౌదవముతము 
య 

నకుం జేర్చిన విశాఖా టేవిజన్నస్టానము, 
థి 

భద్రిణ గత్రము - (విష్ణువృద్దో పగణము 
చూడుడు. 

rae] భదిరియా క్ష తియులు -- (చౌహా 
నులు చూడు.) 

భముష్షిగో త)నుం-(భీమకిష్టకలగో తము 
బట / లు 

చూడుండు,) 

భయు--- హేతి భార్య. విద్యు ల్కైళునితల్లి . 
(a రు 

"తు స్రీ, 

లత ఖై భయము మనస్సునందు 

గలు బలహీనత. అసహాయరతవలన(గలు నిరా 

నయు నెయుండును, దీనికి. గారణ మున్యులు 

బలాశ్యులై తన్ను వంచింపనోో ఆపదపాల్సేతు 

ననియా తోచి, యెదుక్కొనుటకు. 

తవ్పంచుకొనుటకుం గాని వీలు చాలదని నిరాశ 

జెంది, యేది రానున్న దో రానిమ్మని యూర 

బ్రటి వాటిని 
(2) 

గాసి 

కుందుటకు భయముపరిణామము 

instincts అనిమాంగ పరిశీలకులనుచున్నా రు. 

వంద న్ సి చిత్రము భయకమునుండి నడచుకార్య 

ములు, మోచన, యూహలనుండి గాక, భీతి 

నుండియీ నదుపంబడుచుండు ననియు, భీకితక్టువ 

గా నుుడినయదనున యోచన శెకొొని నడపు 

చుండుననియుం దలంప బడుచున్నది, సర్వనా 

ఛారాముగ భయములు య దార్థములే యె 

యుంకుం. గాని ఒక్కకతరి యనవసరముగ 

భోయముకిల్లుట యు? గలదు. సదా భీకిగల్లియుం 

డుట యొక జబ్బు గా. దలంపంబడుచున్న ది. 

భయాష్టకము (అష్టభయములు)- 
భౌద్ధ మళ ధర్శమున 

౧ నీవదంతువులవలన భయము. (సాము 

లు, లేళ్ళు మొదలగునవి.) 

2269 భరణి నఠుత మూ 

౨. ఆయుధములవలన భయము. (దుష్టుల 

ఆయుధములని భావము). 

3 చోరభయము(దొంగలవలనభ యము.) 

రః మృగ భయము(వనుగులు, సింహముల్సు 

పశువులు వొడుచుట మొదలగుభయములు, 

౫% క్ఫూరభయము- క్ఫూరమృగము లగు 

పులులు మొదలగు జంతువులు, మతసహానము 

లేని కూరిరులు మొదలగువారి భయము. 

౬ అగ్నభయము-(ఇందు కాలుట మొదల 

గునవి,) 

౭. జలభయము- నీటి పవావహములు, వర 

దలు,తు పానుల్కు నుప్పెనలు మొదలగుజల పళ 

యమునుండి భయము. 

౮+ వాయుభయము- పిళయపిచండవా 

యువులవలనం గలెకి భయము. 

భరణి నక్షతినంం--౪ఆకసమునం దికో 

ణాకారముననుంకు మూడు నక్షుతముల నము 

దాయము. భరత చేశపు జ్యో తిశ్ళా స్త్ర మునందు 

దీనికి యమః, యమసండ్జీ క, యా మ్య, అంతక 

యనుమాటలను బర్యాయపదములుగ నాడి 

యున్నారు. 

యము. డధి బేవతయనియు, మనుష్యగణ 

నకు తమనియు, అధోోముఖనకుత్ళ మనియు, 

తీస్వభౌవమనియు, ఏనుగు, కాకి ఉసిరిక చెట్టు 

దీనిసంబంధము లనియు, భరణి (ప వేశించినవీదప 

నిజువదినాల్లు ఘటికల పై తా్ధజ్యము (దోమ 

ఘటికలు) న్కు నలువది యెనిమిది ఘటికలపై 

నమృత ఘటికశలనియు, నిది కరూరస్వ భావ నశ 

త్రమనియు. జెప్పంబడీన ది. 
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1899 

1900 

1901 

1902 

1908 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1918 

1914 

1915 

2270 భరత బేశపు. .అధ్యతులు 

భరతదేశవు జాతీయమహాసభ అధ్యక్షులు 

సా 

బొంబౌాయినగరం 

కలక త్ర 

మ్మదాసు 

అలపహాోశూదు 

బొొంబాౌయినగరం 

కలక తా 

నాగపూర్ 

అలహాబాదు 

లా ఆపహారాతు 

మడా9సు 

పూనా 

కలకత్తా 

అమరోటి 

మద్యాసు 

లక్నో 

లాహారారగరు 

కలక తా 

అవామడా బౌద్ 

మదాసు 

బొంజెయి 

కాళీ 

ఫల కతా 

నూరత్ 

మదాాసు 

లాజబారారు 

అలహాబాద్ 

కల శతా 

జాంకిపూర్ 

కరాచీ 

మదా“సు 
/ 

జబ్ొంజబెొయినగరం 

అధ్యముని పేరు. 

డబ్రియు సి. జెనర్జీగారు 

(శ్రీయుత దాదాబాయి నౌరోజి గారు 

బదురుద్దీన్ తయాబ్లీ గారు 

మూల్ గారు 

సర్. విలియం వెడర్ బగకొ7గారు 

సర్, ఫిరోజపా మహాతాగారు 

శ్రీయుత వీ ఆనందాణార్యులు గారు 

డచ్చియు. సి. బెనర్తీగారు 

శ్రీయుత దాదాబాయి నౌరోజిగారు 

శ్రీయుత ఆల్ ఫెడ్ వెబ్గారు 

శీ సులేందినాధ బెనర్జీ గారు 

మహమ్మదు రహిముతుల్లా సయానిగారు 

సర్. సి భంకరనాయరుగారు 

ఆనంద మోవానబోసుగారు 

రమేశ చందభదత్తు గారు 

యస్, జి, చంద9స ర్కా-రుగారు 

డీ, యి. వాణాగారు 

సురేంద్ఫ్రనాధ బెనర్జీ గారు 

లాల్ మోహన ఘోమ్ముగారు 

నల్ హానీ కాటన్ గారు 

గోపాలకృవ్ల న్ గారు 

దాదాబాయి నౌరోజి గారు 

డాక్టరు. రసవిహారఘోష్ గారు 

డాక్షరు. ర సవిహారఘోష్ గారు 

పండిత మదన మోహన మాలవ్యాగారు 

సర్. విలియమ్ వెడర్ బరన్ గారు 

పండిత బివన్ నారాయణభార్ గారు 
ఆర్, యన్. మథోల్క-రుగారు 

నవాబు సయ్యద్ ముహమ్మదు బహదూర్ గారు 

భూ'వేంద నాధబోన్ గారు 

సర్. సక్యేంద (పసన్న సిన్హాగారు. 



భరత చేభపు వు రాతనంపుశతఘ్ని 

సం||రము. స్థలము; 

1916 లక్నో 

1917 కలక శ్రా 

అవసర కాంగసు బొంపౌయినగరం 

1918 డఢిలీనగరం 

1019 అమృత సరం 

అవసరశకాం,గసు కలక శ్రా 

1920 నాగపూర్ 
1921 అవామ్మదాబాద్ 

1922 గయ 

2271 భరత జేశ్ర పీభోత్వములుః 

ఆనరబుల్ బాబు అంబికాచరణవముజుందారు గారు 

బెసెంటమ్మ గారు 

శ్రీ వాసన్ ఇమాము గారు 
పండిత మదనమోవాన మాలవ్యా గారు 

పండిత మోతీలాలు నెహూఏగారు 
లాలా లజపతి రాయ్ గారు 

సేలం వీజయ రాఘవాచార్యులు గారు 
హాకిం అజవముల్ ఖానుగారు (జైలునందున్న 

సి, ఆర్. దాసుగారికిగాను) 

-అవసం కాం గెసు ఢిల్లీ 

1928 కాకినాడ 

1924 బెల్లాము 

1925 కాకాపూర్ 

1926 గావాతి 

1927 మదాసునగరం 

1928 కలకత్తా 

1929 లాహూారు 

193 కరాచి 

1932 ఢిలీనగకం 

1993 కలక-త్రానగరం 

Yel  బొంబాయినగరం 

భరతదేశంవు పురాతన(పు శతఘి 
(ఫిరంగి)-దీనినిప్పుడు జెంజెమా యని వాడు 

చున్నారు. చరిత) మేరకు కడుపు రాతన మైనదిగా 

తలంపంబకుచున్న శె తఘ్ని. పంజాబు బేభవముందలి 

లాెపారారుపటణమున సె ౫[టల్మ్యూ జియము న 
మ 

భద్యపర్చియాన్నారు. బండిపెననే అమర్చంబడీి 

నిల్వయుంచంబడీయున్నది. న 

నందిది పనిచేయుట చరితకుం దెలిసి నవిప యము 

అంతేకుపూర్వంపు సంగతి యజుక రాదు. 

భరతదేశపుభుత్వములు- భరత చేశ 
వాంగ సా వమూాజ్యములోనిది. దీనిని హిందూ 

(ap) ల 

చి త్తరంజనదాసు గారు 

మౌలానా అబుల్ కలామ్ అజద్ గారు 

మౌలానా మవామ్మ చాలీ గారు 

మహాత్మాగాంధి గారు 

|శీమతి సరోజనీ బేవిగారు 

(శీమా౯ా యన్. శ్రీనివాస అయ్యంగారు 
డాక్టరు. యమ్. వ. అన్నారీగారు 

పండిత మోతీలాల్ నలా గారు 

పండీత జవవారులాలు చెహూగ గారు 

సనర్హార్ వల్లభభాయి పేలు గారు 

చేత్ రంఛోటొలాల్ అమృతలాల్ గారు 

జె. యమ్. నేన్ గుప్తాసతి గారు 

శ్రీయుత రా జేందపసాదుగారు 

చేశమనియు నందురు. ఆంగమున దీని కిండియా 
యని పేరు తొల్సింట భరతుండను రారాజుచే 

పాలింపంబడుట భర తవర్ష మని పేర్వడసి రానురా 

నామాట భరత చేశముగా మాటి యున్నది. 

రాజకీయముగా నిండియాజేశము కొంత 
బటిషుపాలనమునను, కొంత స్వ దేళశసంస్థాన 

ములవాలనమునను పరిపొలింప. బడుచున్నది 

బిటీము ఇండియా వమైసాయి, గవర్నరులు వీరిచే 
పరిపాలింప(బడుచు బిటీము పార్ల మెంటు శాసన 

విధికి లో(బడియున్న ది. స్వదేశ సంసానములు, 

వాటివాటిసంస్థానాధిపతు లగు ప భువులచేహాలిం 



భరత బేశపిభుత్వములు 

పంబడుచు బ్రోటివు ప్రభుత్వము నకు లోంబడి 

పాలన నడ. పంబడుచున్న వి. బిటిషు ఇండియా 

బంగాళముబొం బె మ్మదాసు రాజధానులుగ 

గలిగిన చెసిడెస్సీలుగను, పంజాబు సంయుక్త 

రాష్ట్రములు, మధ్య రాష్ట్రములు, పశ్చి మో త్తర 

పరగ శణాలుగను, కొన్ని యేజన్సీ భాగములుగను, 

ఆసాం మొదలగు భాగములుగనుు విభజింప 

బడి పరిపాలన నందుచున్న నవి. 

ఇంక స్వ చేశ సంస్థా నములు పెక్కు. గలవు, 

ఇందు గొన్ని "పెద్దరాజ్యములుగను, గొన్ని 

చిన్నవిగను, గొన్ని యత్పల్ప వైశాల్యము గల 

విగను గూడ నున్నవి. ఇందు పేరందినవి 'డెబ్బ 

చియారు కలవు, 

౧ ్పాద రాబాదురాజ్యము-- దీనిని నిజా 

మురాజ్య మనియు నందుకు, దీనిని బాలించు 

(పభున్రనకుోనిజాముల్ ముల్కు_”అను బీరుదనా 

మము గలదు. 82698 చతురపు మైళ్ళ _వెశా 

ల్యముగల రాజ్యము, 12471770 జనసంఖ్య, 

(పథాననగరము పాద రాఘాదు. 

9 బరోడా రాజ్య ము-దీనిని చాలించు పభు 

వునకు “గై కాడు మహారాొజని బీరుదనా 

మము గలదు. ౮౧౮-౨ చతురపుమైళ్ళ _వెశా 

లము. 2౨౧2౧౮౭౫ జన సంఖ్య, పథాన 

నగరము బరోడాపురము. 

ర్త గ్వాలియరు రాజ్యము- పీసింబాలించు 

(ప్రభువునకు “సింధియామహోారా”జని బికుదనా 

మముగలదు. ౨౬ ౩౮౨ చతురవుమైళ వెశా 

ల్యము. కిం౯ ౫ ర౭౬ జనసంఖ్య. గ్యాలియరు 

వురము పథాననగరము, 

లం కాళ్ళీరరాజ్యము-- జమ్ము రాజ్యమును 

దీనితోంగల్సి యొ కేప్రుభుత్వముగ బరిపాలింప 
బడుట్క సీచేశభూపతికి జమ్ము కాళ్ళీరమహోారా 

జని బీరుదనామముగలదు. ౮౦౦౪6౦ చతుర 

2272 భరత బేశప'భుత్వములు 

పుమైళ్ళ వై శాల్యము. 33౨-౨౦౩౦ జన సంఖ్య 

ఫస గరము రాజధాని, 

౫. మైనూరురాజ్యము- దీని. బాలించుప 

భువ్రవకోమహాో రాజని బిరుద నామముగలదు* 

౨౯౮౬౦ చతురపు మై వెళాల్యము. ౫౮౫ 

la De) జనసంఖ్య. (పభుత్వశా ర్యాలయముం 

డుతావు బెంగుళూరు. మహారాజు నివసించు 

రాజధాని మైసూరువురము. 

bs భూ పాల రాజ్య ము-దీనిం బాలించు సభ 

వునకు “నవాిబని బరుదనావును గలదు. 

౬౯౦౨ చ మెళ వె శాల్యము, ఓ౬౯ా౨౪రరా 

జనసంఖ్య. భో పాలుపురము సృజన ట్ట. 

ర్త ఇండోరు రాజ్యము-దీవికి "హాూాలా_రు 

రాజ్యమనియు. జేరు కలదు. దీని. బాలించు 

ప్రభువునకు “మహారాజా ఆఊహాల్కా_' రను 

విరుదము గలదు. ౯౫౧౯ చతురపు మైళ్ళు 

(న శ లకము. ౧౧౫౧౫౯౮ 

ప్రధా ననగరము తండోప 

జనసంఖ్య. 

౮, శలాత్ (Kalat) రాజ్యము- దీనిం 

బాలించుపభువునజు “భాకా? అనియు, “వాల్” 

అనియు పరుడములుగలవు. ౫౮౭౧౩ చతుగపు 

మైళ్ళు ,దెశొల్య రాజ్యము. ౩౦౦౫౪3 జన 

సంఖ్య. బెలూచిస్థానములో: కోలాత్ పురము 

(కలట్ రాజధాని. 

YD అన సన ~ కు రం DU గాం క ల్లావుర రాజ్యము బ్ ఎబి రాజ థాని 

సరిపాదులకు(6 బెంపెన చిన్న రాజ్యము. రాజన- 
ద లి 

ఛము శివాజీయొక్క. సంతతియని చెప్పంబడు 

చున్నది. ౩3-౭౧౭ చతురపుమైళ్ళు ,దెశాల్యము, 

నసంఖ్న. కొలాఫ ప ౮౩౩౭౨౦ జ ంఖ్య ల్లావుకము ప్రధాన 

నః ఇదియె పరివాలకుండగు మహారాజు 

వసించుతావు, వీరికి ఛతిపతి యని బిరుదము, 

౧౦. ఉదయపూరురాజ్యము- దీనిని మేవాొ 

రురాజ్యమనియు నందురు. దీని. చాలించు 
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ప౦భువునకు “ముహారా” జనియు, మహారాణా? 

యనియు బిరుదులు కలవు, ౧౨౬౯౧ చతు 

రపుమైళ్ళవెశాల్యము. ౧౩౮౦౦౬౩ జనసంఖ్య. 

ఉదయపూర్ రాజధాని, ఏరు శీంరాముని 

సంతతివార మందురు. 

౧౧ తిరువాన్కూరు రాజ్యము- దీనిని 

మళయాళ రాజ్య మనియు నందురు. దీనిని 

బాలించుపిభువునకు మహారా జనియు, పద్మ 

నాభదాన యనియు బిరుదములు గలవు, 
2౬-౨౫ చ! మైళ్ళ వైశాల్యము, శరం0౬౦౬-౨ 

జనసంఖ్య. పృభథానస్థానము తికుఅనంతేశయ 

నము (Travancore తీరవాన్యూ-రు. 

౧-౨ బవావల్నూర్ రాజ్యము-దీనిం ాలిం 

చు పభువునకు నవాబను బీరుదము గ్లదు. 

౧౫౦౦౦ చ మెం ఒనెశౌల్యము 2౮౧౧౯౧ 

జనసంఖ్య. పథానస్థానము భావల్చూర్-. 

౧౩* భరతపూర్ రాజ్యము-దీనిం చాలించు 

ప్రభువునకు మహారా జనుబవీరుదము గలదు. 

౧౯౯౩ చః మె. ఇని శౌల్యము., ర౦౬౪౮౪౩౭ జన 

సంఖ్య. ప్రధానపురము భరతేపూర్. 

౧౦౪ బికసీరు రాజ్యము-దీనిం చాలించు (ప్రభు 

వునకు మహారాజనుబిరుదముగలదు. ౨౩౩౧౫ 

చ.మై. ఆ మః ౬౫ ౯౯౬౮ సో జన సంఖ్య. 

పధానన గరము బికనీరు పురము. 

౧౫ బూందిసంస్థాన రాజ్యము-దీనిం బాలిం 

చుపభువునకు మహార్తా వను బిరుదము గలదు. 

“రాజాి'యనియు వాడుదురు. ౨౨. ౨౦ చ.మై. 

ఎని శౌల్యము. ౧౮౭౦౬౮ జన సంఖ్య, ఇతని 

పురము బూందీపురము. 

౧౬* కొచ్చిన్ సంస్థాన రాజ్యము-9ది మళ 

యాళమునకు. జెందిన రాజ్యము. దీనిబాలించు 

(పభువునకు మహారా జనుబిరుదము గలదు. 

౧5౪౧౭ చ.మై. షనెశౌల్యము. ౯౭౯౦౧౯ జన 
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సంఖ్య * “ఎరనాకులం” పభుత్వ కార్యాలయము 

లుండుతొవు, మహారాజు కొచ్చిన్ వురమున నివ 

సించును,ః 

౧౭. కచ్చి-రా జ్యము-దీనింబాలించు (పభువు. 

నకు ముహారా వనుబవిరుదము గలదు. 2౬౧౬ 

చ.మై _వెశాల్యము, రరర ర౭ జనసంఖ్య. 

కచ్చిపురము పథాన నగరము. 

౧౮+ జయవుర రాజ్యము-దీనినిఅంబరు రాజ్య 

మనియు నందురు. తోెల్తింటి అంబరీవవుర రాజ్య 

ము. దీని -బాలించుపి భునకు మహారా జనుబరు 

దము గలదు. ౧౫౫౭౯ చం మై. వెళాల్యము. 

౨33౮౮ ౦౨ జనసంఖ్య, జయపూర్ (పథాన 

నగరము. 

౧౯+ క రాలీ సంస్థాన రాజ్య ము- దీనిని 

చాలించు ప్రభువునకు మహారాజ బిరుదము: 
గలదు. ౧౨౪౮.౨ చతురపు మైళ్ళ వెశాల్యము. 

౧౩౩౭౩౦ జనసంఖ్య. క కొలీప్రురము పిధాన 

తజ కాలాన 

౨౦. కోటాసంస్థా రాజ్య ము-దీనిC చాలించు. 

పిభువునకు మపహోరావను బెరుదము గలదు. 

౫*%౬ర౮ర  చతురపు మైళ్ళ ,వెశాల్యము. 

౬౩౦౦౬౦ జనసంఖ్య. కోటాపఫురము బ్రాధాన 

కోట కరర వా గయుః 

౨౧. జ ద్బ్యూర్ సంస్థాన రాజ్యము- దీనిని 

మార్వార్ రాజ్య మనియు నందురు. తల్రింటి 

యోధపుర రాజ్యము, చెలి 'బాలించుప భునకు 

మహారాజబిరుదము గలదు. ౨౪౯౬౨౩౨ చతు 

రపు మైళ్ళ ,నశొలము,. ౧౮ళ౧ర౬-౨ జన 

సంఖ్య. రాజధాని జోడ్చూరు. 

౨9౨ పాటియాల సంస్థాన రాజ్యము- దీని 

చాలించు ప్రభువునకు మహారాజను బిరుదము: 

గలదు. ౯౩౨ చతురఫుమైళ్ళ ,నెశొల్యము = 

౧౦౯౯౭౩౯ జనసంఖ్య. పాటియాలపురము: 
పిధానసానము. 
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౨౨. రీవానంసానము- (తొల్లింటిశేవా) 

దీని చాలిం చుపభువునకు మహారాజ బిరు 

దము గలదు. ౧౩౦౦౦ చతురవుమైళ్ళ నొ 

ల్యము. ౧౪౦౧౫౨౮ జనసంఖ్య. రీవాపురము 

రాజధాని, 

_౨౪* టోంకు సంస్థానపు 'రాజ్యము- దీని6 

"బాలించుప్రభు నకు నవాబను బిరుదము గలదు, 

౨న గిం చతురవుమెళ్ళ వెశాల్య ము, 

౨౮౭౮౯౮ జన సంఖ్య. టోంకుపురము (పథాన 

శరము 

౨౫. ఆల్యారు సంస్థాన రాజ్య ము- దీని 

చాలించుపిభువునక మహారాజ బిరుదము 

గలదు. 3౩ ౨౨౧ చతురవుమైళ్ళ వైశాల్యము. 

౭0౧౧౫౪ ఆల్యారునగరము 

రాజధాని. 

జనసంఖ్య 

౨౬. బన్నవారాసంస్థాన రాజ్యము- దీని 

చాలించు పభునకు మహారావల్ అను బిరుద 

ముగలదు. ౧౬౦౬ చంమై, వె శౌల్యముక లదు. 

౧౯౦౩౬-౨ జన సంఖ్య, 

వృథానస్థానముః 

౨౭. చాతియా (దియా రాజ్యము- 

దీని బాలించుప) భునకు మహారా జనిబవిరుదము 

గలదు, ౯౧౧చమై. వెశాల్యము, ౧౪౮౮౬౫ ౯ 

జససంఖ్య. ద త్రియాపురము పృథానస్థానము. 

బన్సవా రాపురము 

ze అధ 4 ౨౮ దేవాన్ (క్వేవ్ణశాఖ) సంస్థాన రాజ్య 

ము- దీని. బాలించు ప్రభువునకు మహారాజని 

చబిరుదము గలదు. రర౯ా చ।॥మైళ్ళవెశాల్యము. 

22౭00౫ జన సంఖ్య. 

౨౯. దేవాన్ (కనివ్య శాఖ) సంస్థాన రాజ్యము 

దీని-బాలించు పభునకు మహారా జనుబిరదము 

గలదు ౪౧౯ చమై, న శౌల్యము. ఓ౬ఓ౬గారారా 

జనసంఖ్య 

5౦. థార్ సంధ్రా నరాజ్యము-దీని.బాలించు: 
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(పభోనకు మహాోరా జనువీధుదముగలదు. ౧౭౭౭ 

చ॥మై॥ వైశాల్యము. ౨30333 జనసంఖ్య. 

5౧+ ఢోల్నూరు స్త రాజ్యము- వీని 

బాలించు (పభునకు మహారా జనియు, రాణా 

యనియు బిరుదములు గలవు, ౧౨౦౦ చ.మై. 

,నెకౌల్యము.౨౩౦౧౮౮ జ న సంఖ్య. స ల్బ్చూరు 

ఫురము [వ ఖాన కాబ్వ కార నమః 

9.౨ డుంగార్పూూరు సంస్థాన రాజ్యము-దీనిం 

బాలించు (పభునకు మహారావల్ అనుబిరుదము 

గలదు. ౧౮౦౮౬౭ చ.మై. వైశాల్యము.౧౮౯౨ 

౭2౨ జనసంఖ్య + డుంగార్నూరుప్ఫధానస్థానము. 

33. ఇడాద్ సంస్థా న రాజ్య ము- దీని-బాలిం 

చుపిభువునకు మహారాజను బిరుదము గలదు. 

౧౬౬౯ చతురపు మైళ్ళ వైశాల్యము. 

_౨.౨౬ ౨ ౫్మీ సో జనసంఖ్య. 

36+ జై స ల్మేరుసంస్థాన రాజ్యము- దీనిం 

చాలించుపఏభువునకు మహోరావల్ అనుబిరు 

దముగలదు. ౧౬౦౬-౨ చ! మైళ్ళ వై శాల్యము. 

౬౭౬౫౨ జనసంఖ్య, జై సల్ళేరువురము పథాన 

వయః 

3%. ఖైర్ప్చూరు గ రాజ్యము- దీని 

చాలించు [పభువ్రునకు మోర్ అనుబిరుదము 
గలదు. ౬౦౫౦ చతురపుమైళ వైశాల్యము. 

౧౯౩౧౫౨ జనసంఖ్య* ఖైర్న్బూరు ప్రధాన 

ల 

టన కిమన్థ ర్ సంస్థా న రాజ్య ము-దీనించాలిం 

చు ప్రభువునకు మహారా జను బిరుదము 

గలదు. ౮౫౮ చతురపు మైళ్ళ వై శాల్యము. 

౨౭౭౩ ర జనసంఖ్య. కనన [సథా నపురము. 

5౭. టర్భా సంస్థాన రాజ్యము-దీనిం బాలిం 

చుపిభువునకు మహారాజా యని బిరుదము 
గలదు. ౨౦౭౯ చతురపు మైళ్ల వె శాల్యము, 

౨౮౪౯ ఈలా జనసంఖ్య. 
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3౮+ ఇ, లొలలుర్ సంస్టాన రాజ్యము-- దీని 

పాలించు ప్రభువునకు మహారావత్ అను బిరు 

దము గలదు. ౮౮౬ చతురపు మైళ్ల వె 

ల్యము. ౬౭౧౧౪ జససంఖ్య. స తొవధుర్ 

పురము రాజధాని. 

39౯ రాంపూర్చంస్థాన రాజ్యము. దీని 

బాలించు ప్రభువునకు నవా బనిపేరు ౮౯౨ 

చతురపు మైళ్ల ”ల్యము, ర౫ీ3౬౦౭ జన 

సంఖ్య. రాంపూరు సలాం నవు 

౮౦. సిక్కిం రాజ్యము-పాలించుపి భువ్రనకు 

మహారాజను బిరుదముగలదు. ౨౮౧౮ చతు 

రపు మైళ్ల (నైశొల్యము. ౮౧౭౨౧ జనసంఖ్య. 

రం సిరోవా సర గలా సు దీని 

చాలించు పిభువ్రునకు మహారావను బిరుదము 

గలదు. ౧౯౬౮ చతురవుమైళ్ళ వెశాల్యము, 

౧౨౬౬౨౯ జననంఖ్య. 

రీ బనారస్ 'రాజ్యము- దీని చాలించు 

ప్రభువునకు మహారాజను బిరుదము గలదు. 

భా౭౫* చ! మైళ్ళ రాజ్యము. ౩౬-౨౭౩౫ జన 

సంఖ్య. బనారస్ పట్టణ మిగ రాజ్యములోనిది 

కాదు. బనారసుకడ గంగ కవల రామనగ 

రము (వ్యా సకాళీనంటి) రాజధానియు, పథాన 
కార్య నా నటు న్రైయున్న వి. 

౮౪౩3. భౌ వనగర్సంస్థా నము- దీని. చాలించు 

ప్రభువునకు ముహారాజని బీరుదము గలదు, 

౨౮౬౦ చ! మైళ్ళ ఎవెశెల్యము,. ర-౨౬ళ౦ర౮ 

జనసంఖ్య. భావనగరము పాభా నవురము. 

ఈర+* కుచిబీహోరు సంస్థాన రాజ్యము- దీనిం 
చాలించు ప్రభువునకు మహారాజను బిరుదము 

కలదు, ౧౩౦౭ చదరపు మైళ్ళ (వైశాల్యము. 

౫౯౨ర౮౯ జనసంఖ్య, కు చిబీహారపురము 
(పథానస్థానము, 

ర౫* |ధంగా థా సంస్థాన రాజ్యము- దీనిం 
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బాలించు పీభునకు మహారాజను బిరుదము 

కలదు, ౧౧౦౭ చదరపు మైళ్ళ (వైశౌల్యము. 

ర౮లరం౦౬ జనసంఖ్య. 

రో౬ం జవోరాసంస్థాన రాజ్యము-దీని.బాలిం 
రా 

య ప్రభునకు నవాబని బీరుదము కలదు*, ౬౦౧ 

చ! మైళ్ళ ,న శౌల్యము. ౮౫౭౭౮ జన సంఖ్య + 

ర౭* రాలవార్ సంస్థాన రాజ్యము- దీనిం' 

చాలించు ప్రభువునకు మహారాజరాణా యని 

వీరుదము శలదు, ౮౧౦ చ॥ మళ్ళి చిన్న రా 

జ్యము ౯౬౧౮౫౨ జనసంఖ్య. ప్రధానవురము: 

రూలవార్ పట్టణము. 

రర జిండ్ సంస్థాన రాజ్య ము- దీని"ూాలిం. 

చుపభునకు మహారా జనుబిరుదము గలదు. 

౧౨౫౯ చ! మైళ్ళ వైశాల్యము. 30౮౧౮౩ 
జనసంఖ్య. 

రణం జూనఘుడ్ మ కాల్వ సప దీని. 

బాలించుప్రభునకు నవా బనుబిరుదము గలదు. 

333౬ చ! మైళ్ళ వైశాల్యము, ర౬౫గీర౯3 
జనసంఖ్య, 

౫౦. కప్తూర్తల సంస్థాన రాజ్యము- దీని 

బాలించు పభునకుమ హారాజనుబిరుదముకలదు. 

౬౩౦ చ! మై॥ చైశాల్యముగల చిన్న రాజ్యము. 

౨౮ ౦.౨౭౫ జనసంఖ్య. కవూ రల (తొల్సింటి 

కర్చూరతలము) [పథా నవురము. 

౫౧ నాభాసంస్థాన రాజ్యము-దీని బాలిం 

చ్యుపభునకు మహారా జను బిరదము కలదు. 

౯౨౮ చ!మై! వె శాల్యము.-౨౬౩౩౨ఈ జనము. 

౫౨, నవనగర సంస్థాన రాజ్య ము- దీనింబా 

లించు (పభునకు మహారా జనుబిరుదముగలదు. 

5౭౯౧ చ! మై! వైశాల్యము. 586౫35౫3 జన 

సంఖ్య. నవనగరము పధానపట్టణము. 

౫౩. పొలన్నూరు సంస్థాన రాజ్యము- దీనిం 

బాలించుపభునకు నవా బని బికదము గలదు 
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౧౭౫౦ చ! మె! వైశాల్యము. ౨3౬౬౦౮ జన 

సంఖ్య. పాలన్పూరు (పథా నవురము. 

౫౮. పోర్చందరు వురము- దీనిని బాలించు 

(పభునకు మహారా జనుబిరుదముగలదు. ౬ ౪-౨ 

చ! మై! వైశాల్యము గల చిన్న నలి నను 

౧౦౧౮౮౧ జనసంఖ్య. 

౫% ౨%. రాజవీప్పల సంస్థా నరాజ్య ము- దీనిం 

'బాలించుపిభునకు మహారా జనుబిరుదము 

కలదు, ౧౫౧౭ చతురఫు మైళ్ళ చైశాల్య రా 

జ్యము. ౧౬౮రర౫ోర బన సంఖ్య, రాజవీప్పల 

పురము ప్రధా నస్థానము. 

స్జోటం రట్టం సంగాన రాజ్యము. వీని. కాలిం 

చు పిభునకు మహారాజను బిరుదము కలదు. 

౬౯౨ చ మైళ్ళ చిన్న రాజ్యము, రాశి రరాగా 

జనసంఖ్య. రట్టం [రారు 

౫౭. టిప్పెరా (త ల్లింటి (తీవురు సం 

రాజ్య ము- దీనిం బాలించు పిభునకు రాజా 

యను బిరువము గలడు. ళం౧౬ చ! మెైళవె 

శాల్యము. వింరర3౭ జన“ ంఖ్యు + స్ట 

౫౮. అజయభడు సంస్థాన రాజ్యము- దీనిం 

'బాలించుపిభువునకు మహోరాజని చిరుదము 

కలదు. ౮౦౨ చతురపు మైళ్ల చిన్న రాజ్యము, 

౮౪౭౯౦ జనసంఖ్య, అజయఘడము పథాన 

ముం 

ఏరి దాం చంచానః స్థాన రాజ్యము- దీనిం "బా 

లించు వభునట రాజాయని బిరుదము గలదు. 

53౨౧౬ చ! మైళ్ళ ,నైెశాల్యము. ౧౪౮౧౮౬౭ 

జనసంఖ్య, చంబానురము (తొల్లింటి చంపాఫుర 

ము పథాన సానము. 

౬౦. చర్ధార్ నంన్రాన రాబ్యము= దీనిం బా 

లించు ప్రభునకు మహోరా జనుబిరుదముగలదు. 

౮౮౦ చ! మైళ్ళ వె ₹్ల్యముగల చిన్న రా 

జ్యము, ౧.౨౩౪౯౦౫ జనసంఖ్య. 
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౬౧ ఛత్తర్చూూర్ సంస్థాన రాజ్యము-దీనిం 

చాలించు పిభునకు మహోరా జనుబిరదము 

గలదు, ౧౧౩౦ చ! మెళ్ళ వైశాల్యము. 

౧౬౬ ౫ రగా జనసంఖ్య. ఛ_త్తర్చూర్ పథాన 

కార్యము 

౬౨ ఫరీదుకోటసంస్థాన రాజ్యముదీనిం 

చాలించు పిభువునకు రాజా యను బిరుదము 
గలదు, ౬౪౩ చ మెళ్గుగల “రా కరః 

౧౫౦౬౬౧ జనసంఖ్య. ఫరీదుకోట ప్రధాన 

నుం 

౬౨ గోండాల్పంస్థా న రాజ్యము-దీని. బాలిం 

చుప్రభువునకు శాకూార్సాహె బని బిరుదము 

గలదు. ౧౦-౨౪ చతురపు మైళ్ళ వైశాల్యము. 

౧౬౭౦౭౧ జన సంఖ్య. 

౬ రః జాంజిరాసంస్థా న రాజ్య ము-దీనిబాలిం 

చు (పభువునకు నవాబని బిరుదము గలదు. 

3౭౭ చ॥ మశ చిన్న రాజ్యము. ొ౮రా్మోగాం 

జనసంఖ్య. జంజీరాపురము పృథానస్థానము. 

౬ సం మండీసంస్థాన రాజ్యము-దీని 'బాలిం 

చుప్రభువు నకు రాజా యని బిరుదము గలదు. 

౧౫౭౦౦ చ మైళ్ల వైశాల్యము. ౧౮౫౦౪౮ 

జనసంఖ్య. మండీపురము (పథాన పట్టణము. 

౬౬. మణిపూర్ సంస్థా న రాజ్యము---దీనిం 

చాలించు ప్రభువునకు మహారా జని బిరుదము 
గలదు. ౮౪౬ చతురవు మైళ్లు వె శౌల్యము. 

3౮ర౦౧౬ జననంఖ్య. మణిపూర్ ప్రధాన 

వనుక 

౬౭ మార్వీసంస్థాన రాజ్య ము-దీని చాలిం 

చు పభవునక తాకూర్చాహే బని చిరుదము 

గలదు. రా౨౨చ॥ మైళ్ల వైశాల్యము. గ౬౬గా౭ 

జనసంఖ్య, 

౬౮ పన్నా సంస్థాన రాజ్యము-దీనిం జాలిం 

చ్యపభువునకు మహారా జను బిరుదము గలదు. 
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౨౫౯౬ చ॥ మైళ్ల వైశొల్యము. ౧౯౭౬౦౦ 

జనసంఖ్య. పన్నాపురము (పథా నపట్టణము. 

౬౯. పుదుక్కోట బరా న రాక సరా దీని 

బరిపాలించు (పభునకు “రాజా” యను బిరుద 

మును, “తొండె మా క్” యనుబికుదమునుగలను 

౧౧౭౯ చ॥మై॥ గల చిన్న రాజ్యము. దకీణ 

"దేశమున తిరుచినాపల్లి మండలముకడనున్న 

రాజ్యము. ర-౨౬౮౧౩ జనసంఖ్య. వుదుక్టోట 

పధానవురము. 

౭0. రాజఘుడ్ సంస్థానము-దీని చాలించు 

(పభునకు రాజా యని బిరుదముగలదు, ౯౬౨ 

చ! మై! వె శౌల్యము. ౧౧౪౯౭౨ జనసంఖ్య + 

రాజఘుడ్ పురము (పథానపట్టణము. 

౭౧. సల్లానా సంస్థాన రాజ్యము-దీనింబాలిం 

చుప్రభునకు రాజా యని బిరుదము గలదు. 

౨౬౯౬ చ! మై! వె శాల్యముగల చిన్న రాజ్యము. 

_౨౭౧౬ ౫ జనసంఖ్య. 

౭2౨. శిర్మూర్ (నహోన్ ) సంస్థాన రాజ్యము- 

దీనిబాలించు పభునకు మహారాజా యని చికు 

దము గలదు. ౧౧౯౮ చ మై! వె శొల్యము. 

౧౪౦౦౪౬౮ జన సంఖ్య. శీర్నూరువురము (పథాన 

పట్టణము. 

౭3. తెవారి సంస్థాన రాజ్య ము- దినిపి గడ 

వాలు స. మనియు నందురు. ఇది 

తొల్లింటి చతురలీతిలింగజేశము, లేక అరుణోద 

జీ మనియు. బరగుచుండినది.  ళ౫%ిం0 

చ! మై! టై శెల్వము ౧౮౪౮-౨౨ జనసంఖ్య * 

శ్రీనగరము |పథా నవురము. 

౭౮. బంగ నపల్లి-ఇది కర్నూలు మండలము 

నంటియున్న చిన్న రాజ్యము. దీని. బాలించు 

(పభునకు నవాబను బిరుదముగలదు. ఇది _౨౭౫ 

చ! మై! వై శాల్యముగల మ స కము 

౨౬౬'ర౬ జనసంఖ్య, బంగ నపల్లీ ప థా నపురము. 
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౭2౫%. సాండూరు సాన రాజ్యుము- ఇవె 

బళ్ళారిజిల్లా నంటి యున్న చిన్నీ సంస్థాన రాజ్యము. 

దీవిభాలించు పభునకు శ్రీ ముంరనికమ హీందూూ 

రావనియుు, మామా క'త్మాదారనియు, సేనాపతి 

యనియు బిరుదములు గలవు, ౧౬౪ చ! మై! 

వైశాల్యము. ౧౧౬ళలా జనసంఖ్య + సాండూరు 

(పథాన పట్లణము. 

ఇంకను గొన్ని చిన్న న నము గలవుం 

భరతదేశవు లిపులు--భరత చేశ మొక 
ఖండమునుబోలి య నేక భేదజాతులు భేద భామ 

లుం గల్లినడాబ పెక్క-లివులయహాడC గల్గిన బే 

నము, లిపించార్చి తెలియుటకు(లివి చూడుడు.) 

సంస్కృత భామగూక్చో యు, భరత చేశ పులిపులం 

గూర్చియు న్యాసియున్న Burnell పండి 

తుండు మొదలగువారు భరత బేళపులివియ గు 

సంస్కృత మౌదిని లేదనియు, జౌద్ధుల పాంజ 

ల్య కాలమునుండి లిపి యేక్పజెననియు, పారశీక 
చకివర్హియగు డెరయన్ గా రీబేశముపె దాడి 

వెడలి వచ్చినతథి వారిలివి యిటక రా, దాని 
నుండి భరత చేశపులిపి జనించెననియు, పారళలీక 

భాహయందలిోడిపి” నుండి “లిపి” యనుశబ్దము 

కలైననియు, లిపిలేని భరత దేశమున, వేదములు 

కంఠతః వలె వేయుటయె శరణ్యమయ్యె ననియు 

మొదలగు కొన్ని సంగతులను (వాసియుండిరి 

ఇవి పొరపాటనియెదము గాక. ఈమహానీయుల 

నన్యులనువలె నిరసించి వదలివేయం జనదుగాన 

న్నావాతలు సరికావనియు, కీ ము ఎని దివేల 

యేండ్లపూర్ణకాలమున నే పాణిని సంసాత 

భాషకు వ్యాకరణమును, అఎతకు మున్నే యా 

తనికి బూరు్ర(డగు శాకటాయను(డు వేవొక 

వ్యాక రణమును రచించి యుంటయు'/(, గొంత 

కాల మార్యులలో నార్యులుగనే మేకువు(వారీ 

బశేజా) (పొంతేములనుండుచు, 'దేవాసురయుద్ధ 
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మున రాత.సపమోవలంబు.లె నిలిచి యాసం 

గరమున నవా రోడినకతన చేపవతాపషైూవలం 
బులతో౬ గలిసియుండ నొల్పక్క గాంధారాపగ 
దేశముల గడచి, యవ్యలి పర్శీపోలిన్ నకం 

చేరుకొని పారశీక లనంబరగుచు “అహార 
(అసుర నారాధన మొనర్భుమతస్థులు గనార్యు 

లమనియే చెప్పకొొనుచుండు పారళీకులు సం 
స్మృతపదమగు “లివి నుండి డిపి చే సంపా 

దించుకొనిరో లేక పారళీకుల డీపీ? నుండీ భార 

తీయులు లివీం కొనిరోయోచించిన తెలియ. 
గలదనుటయు, వేదములు స్వరయు క్రముగ 
నధ్యయ నము: జేయవలసినవి గాన గురుముఖ 
తః అధ్యయనమంధి కంఠతేః వల్లెవేసి దోవ 
రహిత స్వరముతో స్థిరపర్పుకొనుట గల్లె ననియు 
సూ చించియింతటితోసీసంగ తివదలుదుముగాక . 

సంస్కృత లివి (దేవనాగరి లేక _ాహ్మి) 
బ్రతరలిపులనుండి జనించినదికాదు. స్వతంత 

ద్భవము గలది. లెక్కలకు సంఖ్యా నానములు, 

వేదములకు ఛందో వ్యాకరణములు, క్రీ ము. 
వ డెన్నిది వేల వత్పరములనాండే గల్లినది* భరత 
భూమి ఇందలి లిఫ్టులు పెష్కలు గలవ్ర, క్ర. 

ము. ౫౦౦ సంవత్సరములనాడు మృతినందిన 
బుద్ధభగవానుని జీవితచరితఏము “లలితవిసారో 
మను [గంథమున వివరింప(బడిసది. ఆ గంధము 
పాళీభావమ (బాహ్మిలివియం దున్నది. ఇది 
యళ్ కచకవ రి కాలమునకుం బూర్వమే రచిం 
పంబడి యామహారాజు కూర్చిన మూండవబౌద్ధ 
మహాసభలో (పాటలీపుతుమున) చదువంబడిన 
డందురు. ఇదిచీనా ఖభావలోని కనువదింపం బడీన 
దనియు, నది క్రీ. వె, ౭౬ అనియు, మాక్పుము 
లకు పండితుడు వాసెను. ఈగంథమున 

బావ భగ వాదన కెజటుకయైనవిగ నజువదినాల్లు 

లిపులు వివరింప. బడియున్న వి. లలితవి _స్తరము 
౧౦ వ సర్గ్షమునం దివి చూడన/ను. 
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౧ (బాహా ౨ ఖరోష్టి, 5 పువ్క-రసారీలికి 
ర అంగలిప్కి స వంగలిప్కి ౬ మాగధీలిపి, 

౭ మాంగల్య లివి ౮ మనువ్య లివి, ౯ అంగు 
లీయలివి ౧౦ శకారిలివి ౧౧ (బహ్మావల్రీలివి, 
౧-౨ దావిణలిపి, ౧౩ కినారీలివీ ౧౪ దహీణ 

లివి ౧౫ ఊఉ గలివి, ౧౬ సంఖ్యాలివి, ౧౭ అ 

నులోమలివీ, ౧౮ అర్థధనుర్లివ, ౧౯ దరదలివి 
౨౦ ఖాస్యలిపి ౨౧ చీనాలివీ ౨౨ హూణ 
లిపి ౨౩ మధ్యాత రవి స్టకలిపి, ౨౪౮ వుస్సలిపి 
౨౫ చేవలివి ౨౬ నాగలిప్కి _౨౭ యశులివి, 
౨౮ గంధర్యలివి, ౨౯ కిన్నరలివీ, 3౩౦మెహూూ 
రగలిపి ౩౧ అసురలివి 3౩౨ గరుడలిపి, 
33 మృగచకలిపి, వర చక్యలివి, 9౫ వాయు 
మరులివి, ౩౬ భౌమ బేవలివ, ౩౭ అంతరిత "జీవ 
లివి ౨౮4 _త్తరకురుద్వీ పలివి, 3౯అపరగా డాది 
లిపి రం పూర్వవి జేహలివి, కం ఉన్న పలిపి, 
ర౨ నిశెపలివి, ౮ విశ్లేపలివ, ౪౪ పిత్నేప 
లిపి ౫ అపరమాగధిలివి ౮౬ నజిలిపి, 
ర౭ లేఖ ప్రతి లేఖ లివి ర౮ా అనుధృతలివి, 
రగా శాస్హావ_ర్డలిని, ౫౦ గణనావ ర్లలిపి, 
౫౧ ఉత్ శ్షేపావర్తలివి ౫౩ విశే పావ ర్లలిపి, 
౫౩ పాదలిఖతలిపి ౫౪ ద్విరు త్రరపదసంధిలివి 
౫% దేశో త్రరపదసంధిలిపి, Xe అధ్యాహాోరి 
ణీలిపి ౫౭ సర్వమత సంగహిణీలివి, ౫౮ వి 
ద్యానులోవలిపి, ౫౯ విమిశితలివి, ౬౦ బుపి 
తప్ప ప్పలివి, ౬౧ ధరణీ పేతు ణలివి, ౬౨సర్వా 

వధినిమ్యందాలిపి, ౬౩ సర్వసారసంగహిణీలివి, 
౬౮ నర్వభూతమతసంగిహిణీలివి యని చెప్పం 
బడినది. 

ఈలిపులంగూర్చి యికౌ-లమున నంతగా, 
'దెలిసినను, దెలియకన్నను నీదినములందుం బరి 
శీలకులు అెక్కింపందగిన లిఫ్టులు నలుబదియైదు. 
వణకు గన్సించుచున్న వి. 
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౧ అరవలిపి, ౨ అశారా లివి (కది సింధు 
నదీ పాంతములందు వాడంబడునది) , ౩ఆ సామి 
లివి, ఈ ఇరాస్సాల్కీ ౫ ఓథలివి, ౬ ఓరూలివి 
(బీహారు "దేశమునందు ఓరూ (బ్రాహ్మణులు 
వాడు చున్నారు), ౭ కన్నడము, ౮ కరాడ్తీ, 
(బొంబై రాజ ధాని కర్హాడ బాహ్మణులు వాడు 
చున్నారు, ౯ కాయధీ (కాయధీ జాతివారు 

వాడుచున్నారు, ౧౦ ఖరోస్టి ౧౧ గుజరాతీ, 
౧-౨ గురుముఖీ (పంజాబులోని సిక్కులు వాడు 
చున్నారు), ౧౩ (గంథలివి, (అరవ "దేశము 
నందు: గలదు, ౧౮ తాంత్రిశలివి, ౧౫తిబ్బతి 

(టిబెట్టు చేశస్టులు వాడుచున్నారుు, ౧౬ తుళ్ళు, 
౧౭ తెలుంగు ౧౮ ధలలిపి, (పాంచాల ేళపు 
చేరాజాతి వారు వాడుచున్నారు), ౧౯ దో, 

(కాశ్టీరచేశములోని యొక లిపి ౨౦ చేవనా 
గరి (దీని నే నాగరీ యనియు నందురు), ౨౧ 
నిమాడీ (మధ్య రాష్ట్రములలోని నేమాడ్ 

మండలమున వాడుచున్నార్ఫ్సు _౨_౨ నేపాలీ, 
౨౩5౩ పరాచీ, (ఖేరాయ్), ౨౮౪ పాహోడ్తీ, 
(కుమాయూాన్ పరగణాలందు గడవాల్ సంసా 

న రాజ్య సీమలందువాడుకగలదు), ౨౫% బినియా 
(శీర్చాహిసా రే ౨౬ బంగాళ్ళీ ౨౭ బవ్వూల 
పురి లిపి (బహ్యలవురి సంస్థాన (పౌంతసీమల 
వాడుచున్నారు, ౨౮ బడియాలివి, ౨౯ బిశా 
తీలివి, ౩౦ మణిపురీలిపిి ౩౧ మలయాల లివి, 
౩౨ మార్యాడీలివి ౩9 ముల్తానీ ౩౪౮ మెథిలీ, 
5% మోడీ (మరాటచేనమునందు వాడుచు 
న్నారు. ౩౬ రోరీలివి, (పంజాబులోని రోరీ 
(నాంతమున వాడుచున్నారు. సింధు జేశము 
లోను గలదు, 5౭ లామా వాసీలిపి, కిరాలుంగీ 

(పంజాబులోని సియాలో్కో-ట (పాంతసీమలందు 

వాడుచున్నాడు), ౩౯ సరావీ (దీనిని (శావకీ 
యనియు నందురు), రం నారికా లివి, (పం 
జాబునందు బేరాజూతి వారి భాపాలివి కం 
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సళఈసీ లిపి ర సింవాళీలివి ౮౩ శికార్పురి, 
రర సింధి, ఇవీ గాక గాంధారలివి పారలీ లేక 

ఉర్దు లిపులు వాడుకయందు. గలవు, (చాతీ. 

గాత్యలిపుల పరంపరా నృకుముచూడుండు...._ 

సంస్కృత భావ చూడుడు). 

భరతనాట్య కళ...-ఆదిని పరమేశ్వరుడు 
(శివుడు, సమ_స్థబేవతాగణములు, ప్రమథ 

గణములు చూచి మెజ్రుంగునటులం గనకసభ 
యందుం దనకు లీలాస వా ధక్శచారిణి యగు శివ 
కామిసీన క్రి ( నార్వతి శకెదుటం దాండవమాడే 

నని పురాణములయందుం 'జెప్పంబడీనది. ఆ 

నాట్యమునకు “నీవతాండవ) మనియు, నాట్య 

మొనర్చిన పర మేశ్వ రావస్థకు “నట రాజత్వలీలః 

యనియు బేరులు సుపసిద్ధములయ్యెను. ఇట్లు 

భరత చేభమున కనుగహింపంబడిన సాట్యకలకు 
“భరతనాట్య కల యని పేరు కలెను. దీనివి 
గొందజు పీమధులును, వారినుండి యే మో 
కొందటు బుషులును నభ్యసించి నేర్చిరి, (ప్రమ 

థులందు భృంగీశుండట్ల నేర్చినవాంజేయందురుం 
క్రమముగ భరతునికడకుం జేరి యా మహాత్ము 
నుండీ భరతనాట్య కలగా బేరనుకూలింప విరి 

విగా దేశమున వ్యాపించెను. ఈ నాట్యకలను 
దతీణ హిందూ దేశమున హోాయిసల రాజ్య 

ముండినకాలమున భూపాలకుండుగనుండిన విష్ణు 
వర్ధనమ హో రాజుధర్మ పత్ని సరస్వతీ బేవి నేర్చి 
యుంట “నృత్య సరస్వతీ చేవ” యని ేరంది 
యుండెన(ట. ఆనాట్యకలావిశారద యగు తన 

యనుంగు రాజ్ఞి పోోత్సావామున నాభూపాలు. 

డిప్పుడు మైసూరురాజ్య మందున్న బేలూరుపుర 
మున జెన్న కేశవస్వామి చేవాలయముం గట్టంచి 

యందు భరతనాట్యకలా పిదర్శనాకారముల 
నన్ని ంటిని విగహోకారము న నాట్య పిదర్శన 
రూపముల. జెక్కి-0 చివేయించెనంట. ఈభూ పత్రి 



భర తనాట్య కళ 

నిర్శింపంజేసినకాల మాగా? నగరమున పాజ 

హానుచకంవ ర్తి తన యనుంగు సతీమతల్లికి జ్ఞాప 

కార్థముగ తాజ్ మహాల్ భవనమును సిర్మింపక 

ము న్నైదువందల సంవత్పరములనాండని పరిళీ 

లకులు లెక్కించియున్నా రు. ఆవెన్న కేశవ చేవ 

ళమున బేలూరునందు చేవునియెదుట నాట్య 

కలావిశారద యగు సరస్వతీమహారా జీ నాట్య 

మాడుచు. ద ననాట్యవద్య్వను (బదర్శించుచుండు 

తణి నల్లనిమా ర్నెలు రాలీ ఫలకము నతి నున్నగ 

జేసి నేల కమర్చియుంచువారంట. ఆమహాోచేవి 

Shs ఆసరస్వతీ మహారా ట్రే 

యు, నిర్మాతయగు విష్ట్ణువర్ధనమహా రాజును 

భాతికళరీరములను వదలిననుు ఆ శ్య్మాన్ర్రమును 

నిరూపించు విగ వహాచిత్రములు లీలానుయము 

అగుట నేంటికినబ్లునిలిచియున్న వి. వాటినింజూడ 

నగుంగాని వాటిపేరు సరిగా. చెలియ రాకున్నవి, 

ఇటీవల బెంగుళూరు వా _స్టవ్యుం డగు రామ 
గోపాలుండను నాట్యకలాప పూష డౌొక (డు 

తానటుల నటించుచు. దిరుగ పశ స బునరుద 

రించి పదర్శించుచున్నా డనివిందుము. ఆయ నతన 

యిరువది రెండవయీట నే నాట్యకలా పిపూగ్గు 

డని జగమున మెప్పువడసి వేరందినవాండు. 

ఈయ నతండి)గా రింకను (వండి. ౧౯౮౦) నా 

రికి ము వు నై జీవించియున్నారనివిందుము. 

పీరిది బేంగుణారు నివాసము. తండి) జన్ఫృతః 

రాజవుతస్థాన బేశస్థుండనియు, తల్రిబర్మా దేశపు 

వనితారత్న మనియు నందురు. తండి) గారు సం 

స్కృతమున భారతీవారి రచించిన (గ్రంథము 

ననువదించియుంట డాని జదివి రామగోపాల్ 

గారు భరతినాట్యకళ పె పె నభిమాన మూనిరంటం 

బాల్యమున నే యితేకులు నాట్య మొనర్చిన 

జూచి తొనటుల నాట్యమాడంగ లశ క్రి గల్లీ 

యుండెన(ట. బాల్యమున చే మళయాళ దేశ పసి 

రాగ కథాకలినాట్యా భినయము ల భ్యసింపం 
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గేరళ చేశము నకరిగియుండెన(ట. ఈయన యిట్టి 

వృ_్రీయందు( బ్ర వేశించుట పిరికుటుంబము వారి 

కిష్టము లేకుండెనంట. కాని దసరా మెహూత్చ 

వములందు కా లేజికార్యములందీయ న పీదర్శిం 

చుచుండినక భానిపుణత మెసూరుయువరాజుగారి 

దృష్టి నాకర్షి ంచియుండె నంట గాని వారినుండి 

రామగోపాలుగారి శకేపోోత్సావాము గలుగ లే 

దట. రామగోపాలుగారు తోొలుతం గొంత 

కాలము సోలోనాట్యకలాపరవీణ యని పేరందిన 

లా మేరీగారితో నుండీ, యు త్తర నరా నాల 

మేగాక మలె స్రేట్సు, జావాద్వీపము, ఫిలిప్పైన్ 

దీవులు,-చీనాజ పానులుగూడ (డిరిగివచ్చి నవా(డు. 

జపానునందు మెప్పునందినవాండు. వీిమ్మట నమె 

రికా, యింగ్లాండు, ఫాన్పులందుం దన విద్యా 

పృదర్శనముల జూవీ ఛరతభూమికిం దిరిగి 

వచ్చినవా6ండు, 

భరతపురసంస్రానవంం-- ఇండియా 
చేశమందలి రాజవుటానా యేజన్సీలోని (బీటిము 

రవమీతస సంస్థానము లిరువదింటిలో నొకటి. భంత 

పురము రాజధాని. 

భరతమహారాజు (చక్రవర్తి-- తండ్రి 
బుషభమహాగాజు. తాత నాభిమపహానరాజు, 

-ఈతండు చాల పేరందిన చకవర్షి రి, ఈతని సాల 

నము చాల గొప్పది. ఈతనినుండియీ యితని 

దేశమునకు “భరతవర్ష ”మని చేరయ్యెను. 

ఈతనింగూర్చియెషక్క-వ తెలియకున్న నుపిదప 

న్తండు తపస్వియై కడపటికాలము గడ పెనని 

"తెలియుచున్నది. సుతుండు సుమతి మహారాజు. 

వముజీయు దథంథ మహారాజునకు గ కేయి 

యను భార్యయందు జనించినసుతు (శ్రీ రామసో 

దర్ఫునకుభరతు (డని పేరు. ఈతండే శ్రీ రాముండర్ర 

ణ్యవాసమొనర్భ నేగినకతన దకరభునియనంత- 

రము శ్రీరామునిపేర రాజ్యపాలన మొనర్చిన 
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వాడు, ఈతని భార్య కళ ధ్వజుని వళి యన 

మాండఏ చేవి. 

వూరువంకగు(డేగు దువ్యుంతమహోరాజునకు 

వకుంతలయందు. గల్లినవుతు నకు భరతుం డని 

చేరు కలదు. ఇతనికి చిరకాలము సంతానము 

కలుగక పోగా భర డ్వాజుని శిష్యులడె యాగ 

మొనర్చి భమన్యుండు లేక హుతమన్యు. డను 

సుతునిబడ సను ఈతనిసంతతిరాజులచరి తము 

గాన భారతమని పేరయ్యెను. 

ఇంకను అగ్నీత్వమొసర్చిన నయుండనువాని 

-పెద్దదమారుండగు ఫున్టీమతికి భరతుం డనిపేరు 

కలదుం (మహారాజులు చూడుడు). 

భరతవరవము--జంబూద్వీపము, భరత 

వర్షము నను "రెండుేరు లొ శే దేశమును నిరూ 
వీించుచు. గొంత సంశ యము కలుగం జేయునని 

తోంచెడిని. జంబూ ద్వీపనామము భూగోళ 

వశ) సంబంధ పదము (Geographical 

conception); భరతవ ర్రపదము రాజకీయపరి 

పాలనాసంబంధ (Political conception) 

పదమని యెటుంగునది. 

విష్ణువు రాణము ౨ భాగము ౩3 అధ్యాయ 

మునను, మార్కండేయ పురాణము ౫౭ యందు 

వను భరలేవ ర్థము తూర్పున కిరాతజేశము, 

దవీణమున మహాసము దము, పశ్చిమమున 

యవన చేశము, ఉత్తరమున హీమవన్న గము 

నెలలుగం జెప్పంబడినది, ఆసేతు హీమాచల 

పర్యంత చేశమునకు “భంతవర్భ్య మని వేరు. 

భంతుడను చక్రవర్తి యెలిన'దేశము. 

భంతునకుం బూర్వ మోాదెశము పీమనవల్థేం 

జడము ఆర్యావర్తము, (బహ్మావర్హము, దశీణా 

పథము మొదలగు. బక్కు- చేర్ణ ంబర(గుచుండు 

వక్వేజు ఛా గములచేం దనకెడిడిగ లింగపురా 

వాము పూర్వభాగము ర౭ యందు. జెప్పంబడీదిం 
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భరత కాస్త్రము--- (అభినయ భరతశా 

(స్రుము చూడుడు). 

భరతుని పట్టణము రామునిరాజ్య 

వరక లెరతును సుఖప్రదములే ధరనిర 

తములే--- (ఆంధ లోకో క్రి). 

భరద్వాజ ఉపగణము-దీనికి శేవల 
భరద్వాజ ఉపగ ణమని వాడుకనానుము కలదు. 

ఇది ఆంగీరస సంతతి. భరద్వాజ గణములోని 

యొకడపగణము. ఇందు గో తములు (౧౮౮) 

చెప్పబడినవి, 

(బోధాయన నూ తో క్ష గోత్రములు ౮౦) 

౧ అగ్నీ వేళ్య, ౨ అగ్ని సంబ, ౩ అరుణ, 

ఈ అమవాభూర్తి ౫ ఆ లేయాయణ, ౬ ఆపస్తం 

బృ ౭ అశీల్క ౮ ఇందస్తంభ, ౯ ఉద్య హవ్య,, 

౧౦ ఉరూఢ ౧౧ బుతు, ౧౨ నౌద మేఘి, 

౧౩ శపస్వి, ౧౮ కతల, ౧౫ కరభికి ౧౬ 

కలాప, ౧౭ కాదోవమేక్క ౧౮ కొమాష్షయన్క 

వ. కారిగీవి, ౨౦ కిరుణాయన్క _౩౧ కారు 

పధి ౨౨ కారుహాయన, _౨౩ కావాల్య, ర 

కుక్క, ౨౫% కుముదగంధ, ౨౬ శేశరవయ్స 

౨౭ కౌకావ్సీ ౨౮ కాన్గాయన్క, ౨౯ కొండి 

న్య, ౩౦ వాసిన్క ౩౧ గొర్యాయన, ౩-౨ చచేలక్క 

33 తో) దేవ్యా కళ ధాన్యాయన్య 3౫ దాఖభి, 

9౬ ధూమగంధి, ౩౭ చేవమతి, ౩౮ డేవాశ్య, 

౩౯ చేని రం నృత్యాయన్య ర౧ పహోరి, 

ర-౨ (పవాహీయ, ౪3 పాగ్వ్యంశ్సి రర భా 
ది, ర౫% భరద్వాజ, రఈ౬ భరూడేయ, 52౭ 

బలా పంబ ర౮ భారద్యాజ్య ర౯ భావనల, 

౫౦ మంగడ, ౫౧ మత్స్య కధ, ౫%_౨ మా 

మన్యు, ౫౩ మహావేల, ౫౪౮ మానభిద్య్య, ౫౫ 

యమ _స్టంభ, ౫౬ రాజ_స్టంభ్య ౫౭ రిషమతే,. 

౫౮ రు ద్రాంగపధ, ౫౯ వాయు స్తంభ ౬౦ 

వాహలభ్య, ౬౧ వావ్యా ౬-౨ వేద వేల్ల 



భరదా(జ ఉపగణము 

౬.౩ వేల్క,౬'౦ వెనుతి౬౫ భర్య ౬౬ శృంగ్య౬౭ 

శార్హూల్సి ౬౮ శాలాన్సి ౬౯ శొలాహార్సి ౭౦ 

శ్యామేయ, ౭౧ శివొౌయన్క ౭౨ కాద్ధ ౭3 

సఘోమకృత్ , ౭౮ న్రనకర్ణ, ౭౫% సింధు 2౬ 
నూర్య_స్పంభ్, ౭౭ సైంహికేయ, ౭౮ సోజ్వలి, 

౭౯ సౌరభ్యా ౮౦ హరిణ చేయ. 

(మాళ్స్య సూతో క గోతములు ర). 

౧ జొవేయమ, ౨ కథ, ౩ కథ్య, ర కవి ౫ 

క విస్థరి, ౬ కాండణ్య, ౭ కామకొయన, ౮కి 

కాజ్ ౯ కుటిత్మ ౧౦ కువీత, ౧౧ కులక్కి ౧౨ 

ఘానిక్క ౧౩చేలారూతు., ౧౪ జైంవ్యాలాయన, 

౧౫ |తేయంబక్కే ౧౬ తుర స్తా, ౧౭ ని దాంగ 

పధ, ౧౯ బంధు ౦ 

మాతవచస, ౨౧ మాధూాకర్ల, ౨.౨ మాహా 

యన ౨౩ రిత, ౨ర౮ర లఖాయన, _౧౫% వాద 

న, ౨౬ వాలత.గారివ్యు ౭ వివిప్కి 

౧౮ పూతిమూప, 

2౮ 

శజ్యూతి, ౨౯ శంభు ౩౦ శల్క, 3౧ శాక్ట 

లాజు ౩౨ శ్రీపథ, 3౩ శె ఖేయ్క 3౩5 శెవగవ్క 

3౫ శైశిరి ౩౬ క”ంగ్య ౩౭ శౌనక ౩౮ సత్వ 

స్తంభ ౩౯ _స్తంభశబ్ద, ఈం సాయుధథోదారి, 

రం స్పారణాది, ఈ-౨ సింధవ. 

౨ (ఆప స్తంభ సూతో క్ర గోతములు) 

౧ ఆోరాయన, 9 కకం 

ఇతర (గంథో క్ష గో తములు (౬౧). 

౧ గోళ్యవి, ౨ ఆశ్వలాయన, ౩ కాచక్కి ర 

కాణ్యంవిజలి ౫ కాయన, ౬ కార గీవి, ౭ గిలి 

౮ కురుక్నేత్క, ౯ కొరుత్నేత్క ౧౦ శాజలాయన 

౧౧ గాంగోదక్కి ౧౨ గో బ్వేషి, ౧౩ గోళ్వవి 

గిలి ౧౪ చిక్ర్తి , ౧౫ _జెత్వలాయన్క ౧౬ 

ల్సి, ౧౭ తూర్లకర్ణి, ౧౮ లంరాంది, ౧౯ 

పరేపమత్కి ౨౦ పవాహి, ౨౧ -పెల ౨౨ 

పౌల్సి ౨౩ భావమ్య-ల్కీ ౨౪ చాజపృశ్ని, ౨ 

మాత్స్యచీ,స; ౨౬ మార్కండి, ౭ మాలో 

2262 రి భరద్వాజ భువార. 

హర ౨౮ మెధునమతి, ౨౯ యాడోొక్కి 3౦ 

లభాయని, ౩౧ వాతాంగిరధి ౩౨ వారాహి, 

౩9౩ వాలిశాయని ౩౨౪ వాలుహి, 3౫% వావ్యా 

గచ్చి, 9౬ వాహ 3౭ వెష్స్కు ౩౮ శాకలా 

యన, 3౯ శిలాతలి, రం స్వజ్దంకి, రణం సాంగ్కీ 

ర-౨ సాత్యముగిన్కి ర౩ సామ్వస్తవి రర సార 

గీ9వి, ర౫ సారావరి, ౪౬ సాలహీ, ర౭ సౌ 

గయ, ౪౮ సౌడ్కి ఈ౯ నం ౫౦ సౌజ 

పృశ్ని ౫%౧ సౌవివ్మ ఫో స్వ్యాపశ్య, ౫౩ హారి 

కరి ౫ వాలోవార్క ౫౫ దశాదకిి ౫౬ 

బేవస్థాని, ౫౭ ేవాగారి ౫రా చాగయ, 

౫౯ డౌాణి, ౬౦ ధాగవి, ౬౧ ధౌతాంబకి. 

ఈ (కేవల భరద్వాజ ఉపగణమునందలి) 

గోత్రములకుం బ్రవరలు:..- 

౧ ఆంగీరస "బార్హస్పత్య భరద్వాజ, 

2 ఆంగీరస బార్హస్పత్య భర ద్వాజ అత్కీల. 

(లేక అశ్నీల). 

౩ ఆంగీరస కధ్య అత్కీ-ల (లేక అశ్నీల). 

భరద్వాజ గణవంం--9ది ఆంగీరస సం 

తతియందలి యొళ గణము. ఇందు కేవల భర 

వల? గర్గ రౌాతూయణ, కవీ యను నాలుగు 

ఉపగణములు గలవు. 

భరద్వాజ గో త్రము-కపిఉపగణము చూ. 

భరద్వాజ గో త్రము--(భరద్వాజ ఉప 
గణము చూడుడు. 

భరద్యాజ మహర్షి- తండి ఉతభ్యుండు 

తల్లి మమత, బృవహాస్పతివలన జసనించినవా(డుం 

ఇప్పటి యలహాబాదునం దీతని యాశ్యమస్థా 

నము. ఈయన ప౦తిష్టించిన నివలింగముకలదుం 

అనేకమంది శిష్యులకు విద్య గజవీనవాండుం 

శీ రామున కీతం డొనర్చిన భరద్వాజవిందు 

సుప్రసిద్ధముః సామెతగా నై నది. 



భరద్వాజర్షి గోత్రము 

భరద్వాజర్తి గోత్రము- (శిష్టుకరణములు 
చూడుడు. ఈ గోతము వారికి. (బభధానర్దులు 

అంగీరసుండు, భరద్వాజుడు ననియు, వీరి పవర 

ఆంగీరస, బార్హస్పత్య, భారద్వాజ యనియు 

జెప్పంబడినది. 

౧ కూరాడవార్కు ౨ కొొట్టిశవారు, 5 చౌ 

ధురివారుు ౪ డొంకాడవారు, ౫ దధిరావు 

వారు ౬ నాగమణివారు, ౭ పక్కీివారు, ౮ 

జవహారావారుు ౯ భోగిలవారు, ౧౦ మణిపా 

తు)నివారు, ౧౧ మద్దా రావువారు, ౧౨ రాజే 

టివారు, ౧౩ రాయఫఘడవార్వు ౧౪౮ శేగిడివారుు, 

౧౫ వంతరాంవారుు ౧౬ వీరఘట్టంచారు, 

౧౭ సింహాోపువారు. 

భరద్వాజాశవముము- భర ద్వాజమహార్షి 
యాశ మము. ప్రయాగ (ఇల్లాబాదు) ప్రుర 

మున కల్నల్ గంజ్ యనంబడుతావునం గలదు. 

నావా అద మగు భరద్వాజమహర్షి 

యొనర్శినవిందు( శ్రీ రామునకుఇట నె జరిగినది. 

భరద్వాజుండు- బుష్, తండి ఉతధ్యు. 

డు తల్లి మమతే. వీతామహుండు బహ్మమా 

నసపుతుండగు ఆంగీరసుండు, కుమారుడు 

దొ 9ణాచార్యుండు. పౌత్రుడు అశ్వత్థామ. 

భరద్వాజుని తండ ఉతధ్యు నకు సంతతి 

లేకపోగా మముతేయా జ్ఞ మర్ కుతధ్యుని జ్యేష్ట 

సోద రుండగుబ్బవహాస్పతివలన నాంగీరసునిం గనె 
నని చెప్పబడినది. భర ద్యాజు(డును ఘృతాచిం 

జూచి మోహీితుండె యామెంగూడకయె వీర్య 

ము జాతీ యొక కుంఛభమందు బడ దానిచే 

ద్రోణుడు జనించెనంట గాన (దోణునకు కుంభ 

సంభవుం డని వాడుక గలదు. |శీరామున కర 
ణ్య వాస మేగుతరిని అరణ్య వాసమునుండీ తిరిగి 

వచ్చుతేరిని గూడ విందుళానశ్చె సట. నేటి 

కిని న గొప్పవిందులకు భర ద్వాజ 

2258 భరద్వాజ విందూ 

విం దని వాడుకగా. జెప్పుచుందురు. మజియు 

శ్రయు(డను అగ్ని యొక్క క్యేష్షవుతేం)నకు భర 

ద్వ్యాజాన్నీ యనుపేరు గలదు. బు గోదము 

లోని యేడవ మండలమును సామవేదవుందలి 

కొన్ని సామములును సీతేనివె యున్నవి. భర 

ద్యాజశిత్సు భరదాజకల్పము, భగ దాగజసంహీ 

తీయు నీళనివేరు వహీంచియున్న వి. కరార్శవు రా 

ణమున శ్రతకేజుడనినచే రీతనిజచేయందురు. 

భర ద్వాజు నకు “కులపతి” యను బిరుద 

ముం డెనుః ఇప్పటి యలహోబాదునం దీయన 

యాళ్రమ ముండెను. అది గం గాతీరమైయుండె 

నంట. అందాయననాటి శివలింగము కలదు. 

ఆయాశిమము నే విద్యావీఠ మాయనది (విశ్వ 

విద్యాలయ) ముండే నంట, ఇప్పుడును అలహో 

బాదావిశ (విద్యా లయమును సర్వక భా శాలయు. 

నాపరిసరములనే యున్న వి. 

భగ ద్యాజశితుకు ఆం ధు(డగు చవెలమకంటి 

నూ రావ థాని రచించినవ్యాఖ్య కలదు. ఈ 

నూ రావధానియేనాటివాడో తెలియ రాకున్న ది. 

భరద్వాజవిందు-పలపతియగుభర ద్వాజ 

మహాోము:. లీ) రాము(డు వనవాసమునకుం బో 

వుచు మార్లవశమున( దనయాశ్యమము నకు 

రాయగా సామాన్యమయినవిందు చేసెను. ఆ 

రాముడే రావణవధానంతరమున న యోధ్య 

కుం బట్టముగట్టుకొనంబోవు సందర్భమున. దన 

యాళ )మమునకు రాలా నసామాన్యమైన 

ట్టియు, సగ్వసమృద్ధమయి నట్టియు, నద్వితీయ 

మయినట్టియునిందొన ర్చెను. “ద్రిదియేమి మహా 

నుభానా నాంటి విందునకును నేంటివిందునకు 

నింతవ్య త్యాస మగుపడుచున్న” దనిరాముండు 

ప్రశ్నీంపంగా నామునివుంగవుండు అ 

త్పూజికే రామా నశరీరం కదాచనా”? అని 
పృత్యు త్తర మిచ్చెను. అప్పటినుండియు సర్వ 



ఛభలా నసమారము 

సమృద్ధము గా. 'జేయంబడిన యేనిందునశే న 

ర ద్యాజవి దు” అనునది సుపిసిద్ధమ య్యెను* 

భలా నసమారము-_దీని నిపుడు “భో 

లాన్ పాన్” అనుచున్నా రు ఇది బుగ్వేద 

మున. 'జెప్పంబడినద(6ట, 

భలవుు- -/ బాణాగములు చూండుడు.) 
య 

భల్లసన్ని పాతవుం- (సన్ని పాతదోవము 

చూడుడు. ఎ) 

భల్హాటదెశవమ-ళు క్రమానపర్యత పొంత 

"బే య దీనిని పాండవద్వితీయుం డగు 

భీమసేనుడు జయించెననియు మహాభారతము 

సభాపర్వము 5౦ యందు చెప్పంబడినది. కల్లి 

పురాణమునను దీని పీశంసకలదు. 

భల్లాదుండు లేక బృహద్దనువు - 
అతి చంద పూరుసంతతి శత్రియుండు. తండ్రి 

బృహదిషు. శు. మజియు బృహదిషుని సంతతి 

యం దే ఉద క్పేమని సుతునకును భలాదు(డని 
చేరుగలదు. ఇతండు భారతయుద్ధమునం గర్లుని 

జ నిహతుండె నవాండుం 

భల్హూకపు పట్టం--(ఆంధులోక కి.) 

భవనందిగో త్రవంం-(నిధృవగ ణము చూ.) 

భవానీనగరము--తులజాభవానీ వై త) 
ము. ఇది ౫ ౨ శ క్తివీళములలో నొకటి. శంకర 

ఏజయమునను చేవీ భాగవతము ౭-౩3౮ అధ్యా 

యమున దీని ప్రశంసలు గలవు. "బేవిపేరు మహో 

సరస్వతి యనియునందురు. నిచట మహిపాసు 

రుని వధించినతావని చేవిభాగవతమున జెప్ప. 

బడినది. 

నై జాము రాజ్యములోని నాబ్లుర్లు జిల్లాయం 

్ష Ge. I. P. Ry. కుద్యాజంక్ష ను నాల్లుమైళ్ల 

దూరమున నిపుడు తులజాపూ రను వీరం = 

చున్నది. 

2284 భరున్షగోతిము 

భవిష్యవు రాణవముం--౩ది లింగ కూర్మ 
పురాణముల నారవదిగను, శివపురాణమున నై 

దవదిగను, చేసిభాగవతమున మూ(డవదిగను, 

భాగవతమునం బదియవదిగను, తక్కి-నవాట్ల 

యందు తొమ్మిదవదిగను జెప్పంబడిన పురాణ 

ము. శుమంతుడు శ్రతానీకునకుం జెప్పినదిః 

అర్క-పృీభావభవివ్య త్క-ల్పాదు లిందుంగలవుం 

(గ్రంథ సంఖ్య నీవప్రరాణమున ౧౮౫౦౦ గను, 

నారదీయమున ౧౪౦౦౦ గను, బిహ్మవై వర్త 

మున ౧౪౮౫౦౦ గను, తక్కి-నవాట్రయందు 

౧౯౫౦౦ గను చెప్పంబడీనవి. 

భవు(డం--- పర మేశ్వరుండగు రుదు9ని 

యెన్నిది యాకారములలో నొకటి. (అష్టమూర్తి రి 

చూడుండు. 

భరుకచ్చదేశము (భారుకచ్చ వుం) - 
రాజధాని భరుకచ్చపురము. దీనికి భృగువుర 

మనియు వాడుక యుంజెనని ప్రబంధ చింతా 

మణియందు కలదు. ఇప్పుడు బరోచి యనం 

బడుచు నాంగులచే బోచి యనంబకుచు బొం 

బై రాజధానియం దున్నది. న వరము 

కాత నమ నంబడు కలాపవ్యాకరణళ_ర్రయ 

గు శర్వవ ర్మాచార్యుండు భరుక చ్చపురని వాసి. 

ఈతడు పితిష్టానవు రాధినాభుండగు సత్య వర్థ 

నుని సవముకాలిపండుగ కథా సరి త్చాగరమునం 

జెప్పంబడినది. ఇచట రాజ్యభ్యామ్టుండై న బలి 

చళ్ళవ ర్టిచే శుకాచార్యు డొకయాగము 

చేయించెననిమత్స్య వు రాణము ౧౧౪ యందు. 

'జెప్పంబడ్ డినది* ఇచటి భకునికాపపహపోరమున(6గల 

జై నచేవాలయ మవరభ ట్లనువానిచే (8. వెం 

పండెండవ శ తాబ్బమున కుమార పాలుని రాజ్య 

పాలనకాలమున  నిర్మింపంబడొినని యందొక 

ధిలాశొసనము శలదు. 

భరున్ధ గోత్రవం-- (కణ్యఉపగణము 
చూడుడు.) 



భరూ జేయ గోత్రము 

భరూడేయు గోత్రము (భర ద్వాజ 

భర్గ్షభూవి (భార్గభూవి)--- చంది 
వంన్ల టుతయులలో కాళ్యునిసంతతి వారిలో 
గడ పటివాండుం తండి ఫార్షవుండుం 

ఈతి డింద్రునివె రులగు నసుకులను జయిం 
చినథనన దివి నాజ్యమును బొందినవాండుం ఈ 
తెనిసుకులు వేనూక్షరు మదో న్నత్తులు దివిరాజ్య 
మాశీంచి చేవతలతోం బోర నిహతుైరి. 

భర్చు న్యాయువరు-- భర్చుశర్శ యను 
(బౌవ్మాణుండు తనయోగ్యతలచే ర్ం. 

వావా,తుంచె సన్మానమందుచుం డెనంట, సన్ని య చి 

థానవర్సులగు కొంద రనూయాపరులగు దురా 
కులు చూచి యోర్వంజూలక నిశీధమున నాతని 
దూుంముననుంకు నడవికిం గొనివోయి కొట్టి 

చచ్చెనని తెలంచి “వదలివచి ం నని తెలం క ల్ ఎరంట భర్చుశర్మ 
మెలగలేచి మొకతావునకేగి శరీరము కుదుర్చు య 

కొనుచుండెన(ట. ఈలోన రాజు విభారించు 
జ ఫట ॥ 3 చుండృదు ర్యార్గులు భర్చుళర్శ చనివోయెనని యు 

ఎశాచమై యచటనచట గన్సించుచున్నా డనియు 

జెబ్బ నమ్మించిరంట. వీదప నెటో బయల్పడీ ౮ య 
భర్చుశె ర్మ సర్వము రాజున శకెతుకపటుప 

వారిం దండించెన6ట. దుర్మార్గులగు మోస 
WO ఆ గా ఓ p ర్ట o moe) పనులంగూర్చి దెల్పుట న్యాయము 

వ రంచును, 

భర్వాశు(డు (హర్వశుంండు)- అతి Ss 
చందం పూరు సంతతి 39 యుండు, తండి 

సీలుంకు. విలముండనియు. గొన్ని తాన్రలందుం 
'జెప్పంబడినది. 

కుమాళ్గు ముద్దలుండ్రు యవీనరుండు, బృహ య "1 

దిముండు, కాంవీల్యుండు, సృంజయుండు సనం 

2285 భ్ స్మాసురవరము 

భస్తన్యాజ్యాహుతి రితిన్యా యము- 
షు. మని యరము, "హారామమ్ము, 
నాహుతి యగ్న హాూాతీమునం దొనర్పంబడ 
వలసినవి. అగ్ని యారినది చూచుకొనక మిగి 
లిన ర "య్యిబూడిదయం దిచ్చిన యాహుతి 
నివృలితమని దెల్పు భావము. 

భసమం (విభూతి)---శివభక్రిగలవారు 
భొస్తను ధరింతురు. గోమయముంబట్టి యెండీం 
చి దానిని శీవాగ్ని యందుంచి పంచాశు రీముహో 

మం తేముచే గాని, ప్రణవము చేం గాని ఆశివాగ్ని 
యం దాజ్య హోమ మొనర్చి దానంతట 

నది చల్లారంగ నేర్పడినభస్మృము నకు భస్మృమని 
యు, విభూతి యనియు. బేరుకలదు. దీనిని శివ 
భక్తిగలవారు ధరింగురు 

పీరాగమమున విభూతి, భసిత, భస్థ, మూర 
రక, పరాభూతి యనంబరణు మట్ప్రభావసంప 
న్నతలం గల్లింపయడిన భన్నక విభూతి యని 
చేరని చెల్పుచున్న ది. ఇట్టి పృభావసంపన్న తం 
గల్లింప దీనిని పంచ బహ్ముత్మకముగ నొనర్చెద 
రని చెప్పబడినది. 

విభూతిధారణ మొనర్పు తావ్రలంగార్చి 

ఆ వసిద్ధాంతేశిఖామణి యందిటు లం జెప్పుబడినది. 

వో ఉత్తమాంగే లలాకే చ వ్రవణద్వితయే 
తధా | గళే భుజద్యయే చైవ వాది నాఖా 
చ పృవ్షకే చాహుయు గ్నే కక శే మణి 
బంధద్య్వ్యయే తథా | తిపుండి మృస్థనా 
ధార్య మ్మూలమం క 

భస్మా సురవరము--- భస్మాసురుండను 
నామాంతరముగల కరవీరుడను రాతసుండు, 
ఇతండిళ్వరునిగూర్చి ఘోరమయిన తపస్సు జేయ 
పర మేశ్వరుండు పీత్యకుమై ౯వరం బూఛహిలో 
యనియడుగంగా, *“తా'నెవరిశిరముమిోదంజేయి 
వె చినవారుభస్థ్ర మగు నట్లు వరమి? మ్మనికో రెనుం 



భ సికకుంభకము 

-ఈశ్వరు. డశ్త్రేయిచ్చెను. ముదటి పరిశోధనకు 

పర మేళ్వరునిశిరస స్పునంటే వాడు వేయివేయ. 

చలం వెను. పర మేశ్వరుండు వానిచారినుండి 

తప్పించుకొనునప్పుడు మహోవిమ్హు వారక్కొ-సుని 

దారుణప9ియత్న ము నకుం దగినశా స్పి చేయం 

దలంచి *'స్నానముచేసి శుచియైన యనంతరము 

నంగాని యావరము సిద్ధింపదని భస్మాసురునికిC 

"'దెలుపంగా, నాతండు మనా లు జలమక్షడనే 

గావలయునని కోశెను. విష్ణువు మెరకగానున్న 

చిన్న కంచమునుబోలు గుంటలో జలములభించు 

నట్టు జేసి యారాకుసునందులో స్నా నముచేయు 

మని కోరెను. రాతుసు. డాగుంటలోని యల్ప 

జలమున మునుగ ననువుగామి తన దోసిలితో 

సీటినె త్తి నెత్తిపె నిడికొని, వరప౦భావమున6 

దనహ _స్పస్పగ్శచేం దానె భస్మమయ్యెనుః 

భస్తికకుంభకముం-( అస్టాంగ యోగములు 

భయూడుండుం 

భస్ట్రక కుంభకవు- పద్యాసనమున మఠ 

మువెచుకుని కూర్చుని ఉదరగీ)వములను వంచ 

కసిగా నిలిపియుంచి, పహ భల రెండు 

ముక్కు-రంధములగుండా గాలినిపీల్చి కుంభిం 

చకుండా తోడనే రెండు ముక్కు రంధ్రముల 

గుండా శేచించుట భయ్ర్రికకుంభక మని చెప్పం 

బడినది. అన6ంగా పూరించుట, శేచించుటలు 

తప్ప ఇందు కుంభించుట లేదు గాన అలసట వేగం 

గల్లునప్వడు ఫల సూర్య 

నాడిద్యారమున పూరించి, కొంచెముసేపు కుం 

భించి చంద 9నాడి ద్వారమున శేచించిన అలసట 

తీరును.ముక్కు-కుడిరం ధము సూర్యనాడి, యెడమ 

రంధ్రము చంద్రనాడి యని యెబుంగునది, 

భక్షితే=.పి లశునెన శాన్తో వ్యాధిరితి 
నౌం యువం౦ం---౪చారము విడిచి 'నెల్లుల్లి తిని 

వసు వ్యాధి కుదుర లేదు. విధము చెడినను సుఖము 

2286 గలండము- ఛాగల్ఞం 

దక్కలే దనునర్థముల సీన్యాయము వాడుదురు. 

భృక్ష్య ములు ౫(పంచు భక్ష్యములు_ 
భత్యుమన తినునదియని యరము. వీండివం 

టలు మిఠాయులు మొదలగునవి భత్యుములు. 

౧ భత్యుములు, ౨ భోజ్యములు, 3 లేవ్యా 

ములు ౪ చోవ్యములు, ౫ పానీయములు. 

భాంగతి గోతువము--(ఆ_ తేయగణము 
చూడుడు. 

భాంగి గోతివుం-(గర్గ ఉపగణముచూ, 

భాకుటిగోతము--- (లౌగామీగణము 
చూడుండు ) 

భాగంతి గో తవంం-(వీతవావ్య లేక 

యాస్క_ గణము చూడుడు). 

భాగప్రస్థము-_ మోారటుపురము నకుంబడ 

మటగా ముప్పదిమైళ్ళదూరమునం గల “భాగ 

వాట్ *అనంబడు గామము. (మిరటుమండ లము 

యమునానదీతీరము). క్రీక్నష రాయబారమునం 
9B 

దడిగిన మెదు పోంతములలో నొక. దీనికి 

జయంత మనియు, మాళండి యనియు. బేఠు 

కలవు, (శమంతిపంచకము చూడుడు. +) 

భాగమాన గూతిము —(' కయ 

గణము చూడుడు. 

భాగలగూతిము (౪ కేయ గణము 
చూడుడు). 

భాగల గూతంం౦-(జతధ్య ఉపగణము 

చూడుండు. 

భాగలి గెరాత్రం-(పితవావ్య లేక యాస్క- 
గణము చూడుండు), 

ఖాగలి గరాత్తం 
చూడుడు. 

భాగల్టండము -రీవా రాజ్యము, నొగోడు 

రాజ్యము, మైహోరుసం స్థానరాజ్యము, తారోన్ 

(ఆ తయ గణము 



భాగల్నూరుజిలా 

సోహూవాల్ొ, కోరీ రాజ్యములు మొదలగునవి 
చేసిన మధ్యయిండీయాపి) బేశమున నించుమిం 

చుగా ౧౪౭౬౦ చౌ!మైళ్ళ ప బేశభూమి కీపేరు 
వాడంబకుచున్న ది. వందు జాల విలువగల 

యడవులు, గనులు గలనందురు. 

భాగల్ఫూరుజిల్లా-భాగల్బూరు (పథాన 

శః (బహోర జేశము చూడు(డు.) 

భొాగలేయగ తముం-(వీక హవ్య లేక 
యాస్క్మ.గ ణము చూడుడు). 

ఖాగవతవుతవుం---ఈమతక ర శుక్ర 

మహార్ష్చియని షవెప్పంబడీనది. శుకమహర్షి కృత 

మగు బృహ్మాసూతే) భావ్యమును, శుక భాగవత 

మును అరలు! బమాణగీంథములు. 

అందు శుకభాగవతము వేదతుల్యమందురు. 

నానికి సర్వ వేదాంతి సార మని పేరు, ఏరివేదము 

యుగ్యజ  స్పామాధర్యణాళ్శక వేదమే యని 

మెటుంగునది. నిమ్టపారమ్యమతము* ఇం దీశ్వ 

నునిపేరు నారాయణుండని చెప్పబడినది. 

ఈనుతెము నం బ్రళ్ళతి, పురుషుడు నారా 

య'ఖుంకు నని మూడు తత్త్వములు. నారాయ 

సుంకు పర బహ్మాము. (పకృతివలనం బురుషునకు 

సం .కారిము కల్లు మన్న దనియు (వురుషులన జీవు 

బని భావము) పురుములకు కర్రు. సములు 

ము క్తినంద సాధనములనియు, నారాయణభ క్తి 

తరంపం జేయశ క్రిగలదని యు. జెప్పంబడీనదిం 

షి ౧ సక లయ 95 నరక పా వి 

కరములు, ౨ పవృ త్తికర్భలనియు (ఇవి స్వర్గ 

వ సకంయులు 3 నివృ_ల్రికర్భలనియు (ఇవి 

రంల నిచ్చునవిి త సిథబుని చెప్పం 

బడినది. 

రెండవదియగు భ క్రి నారాయణునియందలి 

భక్తిగ నిర్వ చింపంబడీ నది. 
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ఇంక మూడవది యగు జ్ఞాన మ నేకజన్మ 

ముల క స్తాంగయోగసిద్దికరమని చెప్పబడినది. 

యోగసిదివలన తకుణమునం గాని |పారభాప 
సాసమునలోపీ వెకంఠముం జేరి నారాయణి 

బంహస్టనందమును (పాణి యనుభవింప6గల్లునుం 

మణీయు సట్టితరి పురుషు: డర్చిరాది ధూమాది 
మార్లనిబంధన లేక తనయిషపాను సారము వెకుం 

ఠమున కేగంగల్లు ననియు. జెప్ప(బడినది. మజి 
యు రామకృన్లా ద్యవతారములు నారాయణ 

'తాదాత్మ్య సంబంధములు గాన వాటి నారా 

ధించినను ము క్తినంద పీలగునని చెప్పబడినది. 

ఈమతమున నారాయణుండగు పరబ్బహ్మము 

నం చైక్యమే ము క్రి. 

భాగవతవం-_ఒకవురాణము. నంస్క్ఫ 
తమున6 దొలుత రచించినది బొప్పన భట్టు 

గాన దీనికి బొప్పనభట్టీయ మని చేరు కలదు. 
ఆంధిమున_ పద్యములుగ రచించినది బమ్మెర 
పోతరాజు.  బొప్పన భట్టీయమున ౧౮౦౦౦ 

గ్రంథ సంఖ్య గలదు, ఇది వ్యాసవోక్రపురాణ 

ముల(అస్టాదళపు రాణ)లోనిది కానేరదు. దేవి 

భాగవతము వ్యాసపోక్ష పు రాణములలోనిది. 

కృష్ణచరి తాదు లిందు6 గలవు. 

భాగవిజ్ఞేయ గెంాత్రము--(వీకవావ్య 
లేక యాస్క-గణము చూడుడు. 

భాగవితాయన గెరాత్రవంం-(ఉపమన్యు 
గణము చూడుడు). 

ఛ్రాగవిత్తి గూత9 ము-(ఏకవావ్య లేక 
యాస్క-_ గణము చూడుడు. 

ఛ్రాగవితి గంత 9ము--(టెతధ్యఉప 
గణము చూడుడు.) 

ఛ్రాగహారవముంాహారించుట లేక భాగిఆ 

చుట.చతుర్విధగణితములలోనొశటిం (గ్రణితమూ 

శరాడు.( డు) | 

శ్రీ 



భాగపహీ గోత్ర ము 

భాగహి గూూత్రము-(ఢపమన్యు గణము 
చూడుడు. 

భాగీరథీ జాహ్నవి సంగవుము--- 
హేమాలయము పె గడవాల్ రాజ్యమునకు 
జెందిన వూర న యొశలోవయందు. 
గలదు. పుణ్య తీర్థము, జాహ్నవీనది భాగీరథి 

యందు సంగమించెడితావు, హరిద్వారము 
బండా వోనగును, 

భాగీరదీనది భగీరధ మహారాజునకు. 
బర మేళ్వరునిచే నొసంగ బడిన గంగ హీవువ 
న్నగరముపెం గలదు. దీనియం దితరనదులు 
వేరినవీదప నిదియే గంగయ నంబడి నది. (గంగా 
నది చూడుడు.) 

భాగురిగో త్రము- (నిధ్భృవగణము చూ. 

భాగురి గోత్రముం(వీతవావ్య లేక యా 
స్మ-గణము చూడుడు.) 

భాగురి] గోతవుం-నాండిలగ ణము చూ, 
a 

భాగేశ్వరక్షే[తవుం-- సంయు క్ష రాష్ట్ర 
ములలోని ఆలో డానుండి భాట్ పరగణా శేగు 
మార్లమునందు ఆల్ళొడాప ౨౬ మవమెళదూ 

యాం 

రమునందులగల శివశ్నేతము. సరయూ గోమతీ 
నదుల సంగమముననే భాగనాధశివలింగము 
కలదు, ఒకవాటి వరక లము ఇది వర్ణ కాల 

మున ననారోగ్య ప) బేశమై యుంట నపుడు 
ప్రజలలో. బెక్క-ండును, వర్తకులున్తు వేజు 

తావ్రల కరిగి తిరుగ వచ్చుచుందురు, 

భొజనవం --,(ఆయు ర్వేదమానము చూ, 
! 

భాజపృశ్ని గోత్రము -- (భరద్వాజ 
ఉపగణము చూడుండు. ) 

భాట్రవుతవుం- వా రికకారుంజె న భటు 
రు అ a లు 

దీసికింగ _ర్త* ఇది పూర్వమిమాంసమతమున 
కించుక భేదము గలదిగ నదే మత మైయున్న ద. 
దీని విధానము. 

2288 భానుమంతు (డు 

అళ్మ న్ జడరూపమును నైయు 
న్నది. అళ్ళ చేతనరూపము. నిదించి మేల్కా-ం 
చినవీదపం దాను జడావగ్థయుం దుంటినని తలం 

చును. అనగా స్పరణగల్లునని భావము. సుము 
_ప్రీయం దాత్శస్యరూపము తప్ప మత్రియేదియు 
జునలాగన మై యుండదు. ఇందువలన స్మరణకు 

సాధనము సుషు ప్లియందలిజానముగ చేలుచు 
న్నది. ఇది యాత్మస్వరూపమే యని చెప్పం 
బడీనది. 

ఇంకను నాత్సే ప్రకాళమువంటి దనియు, 

అన పకాశరూప మనియు, (అనంగా సుషు ప్రి 
యందు చేతనాభాస సహిత అజానమయ 
కోశావస్థయు నని చెప్పుంబడినది. ఆనంద 
మయ? కాన ప్రకాశ మానస్థితిగం 'జెప్పంబడి 
నది. తక్కిన పరిస్థితు లన్నియు. బూర్వమి 
మాంసలోని వే, (పూర్వమిమాంసచూడుండు.) 

భాను(ండు---భానుండన సూర్యు నకు సర్వ 
సాధారణముగ నరము కలదు, మజీయు వసు 
జేవీ నినోదరులలో' నొకభాను(డు కలడు. 

భజొనంది తీయు---అదివారమున సంభ 

వించినద్వితీయ. పర్వదినము. (పండుగలు, 
పర్వములు, వ్యచదినములు చూడుడు.) 

భానువుతి--- కా_్రవిర్యార్టునుని చెలి 
యలు. రవాంయార భార్య మజణియు దురోధ 

నుసి భార్యయు, సవా దెవుని భార్యయు భాను 
మతినామములు గలవారు, సవా బెవ్రని భార్య 
శ్రీకృమ్ణునివినతండి? ఛానుండనువాని కమా రె. 

భానువుంతు(ఢు- కళింగభూపతియగు 
భృ ఆెయువుయొక్క_ కనివ్య్వసోదరుC డొక భాను 

మంతుడు, 

మటీయు మిధిలా రాజ్యా ధిపతులలో జనక 
మహారాజు (సీతతండి)) కుమారుండని కొన్ని 
చోట్లను, జనకమహోరాజునక అమిత ధ్యజు(డు, 



భానువు 

కృతధ్వజుండు ననునిర్వురుసుతు లనియు, అందు 
అమితధ్యజునకు ఖాండీక్యు డును, ఖాండిక్యు నకు 

భానుమంతుండును సుతులనియు, వేరొశచోం 

జెప్పయుడినది. - (ఇంక కృతధ్వజునవ ేశిధ్వ 

జుండు సుతుండంట) 

భానువు---నెండవదత పజాపతికుమా ౩. 
ధర్ముని భార్యలలో నొక తె, ఈమెసంతతివారు 

ఛానువులు. 
భానుసప్తమి--(రథస్నప్పమిజూడుండు, 

మాఘమాసమున నే యని యెజుంగునది, మా 

ఫఘుమా సపు ఆదివారములు సూర్యపూజకుం బవి 

త్రదినములుం 

భావుహా(6శు- వరరుచి వ్యోసిన భాహ్యము 

(వృత్తికి) నకు “మ నోరమో యనువ్యాఖ్యా నము 

వాసిన (వెయాశరణి, 

భాయ్టర్శ--అ యోధ్య రాష్ట్రమున ఎఫేజా 

బాదుపురమునుండి పదిమైళ్ళదూరము నంగ లదు. 

శీంరాముం డరణ్య వా సమునుండి తిరిగివచ్చుతే ఆి 

భరతుం జెనుశేగ సోదరులు కొలుసుకొనిన 

తావు, తొభ్రింట దీని భాయ్రర్శ యిని పేరయ్యె 6 

గాని, వన. (గామము నిప్పుడు భ దాసా 

యనుచున్నారు. ఇట భరతకుండము గలదు. 

భారత కాలమునాటి వణిజ్మార్గము 

అం(11266 Routes in the times of 

Mahabharatta)— 

మానవజాతి యున్న ౦తీకాలమును దేశకాల 

ములతో నిమి త్తము లేకయే వాణిజ్యము (ప్రబల 

ముగ సాగుచునే యుండును, వాణిజ్య మున కవ 

సరమగు చక్క-నిబాటలకు వణిజ్బార్లము లని 

"పీరు. వణిక్క-లమార్షములు వణిజ్బ్బార్గములు, 

భారత కాలమున నేచేశమునుండి యేచేశమున 

శేమార్ల మెస్తేర్పడియుండెనో యట్టివి చెలుపు 

టయే యీవ్యా సపియోజ నము. 
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౧ కళింగ మగధ చేది, సాళ్వ శూరసేన 

చేశముల మార్గమున నొక వణిజ్బార మును, 

౨. మగధనుండి పాంస్టోతిపము వజుకున్యు 

నొక వణిజ్మార్లమునుు 

39. హా స్టివురినుండి పాంచాలమార్షనున కాల 

యవనుని రాజ్యముమిోందుగా కుశ స్థలమువల కు. 

గలపి జేశములమిా(దుగా నో వగేజ్యార్ణమును 

నుండెను. “ఇన్ని మార్ల్షములను పరిరశీంచుట్క 

నిరోధించుట, యభివృద్ధినేయుట, ; కొత్త మార్గ 

ముల6 గని పెట్టుట, ns ప్రధాన కార్య 

ములు సామాద్ధురంధరులకు వారి కార్యముల 

యుండ, నట్టి ప్రధాన కార్యముల నిర్వహింప 

చెంచక పాండుపుతుఏల్బపె డాడీ వెడలుటయా 

నీకు పపాధమ కార్భమైనది?” అని భీమ్మండు 

దుర్యోధనునితో నుడివిన ఘట్టమున. చెలికి 

యున్నా (డు. 

భారత దుష్ట చతుష్టయము (దుష్ట 
చతుష్టయము) భారతమున గా కర్ణుడు. 

పరా తండి సూర్యు (డు. తల్రికంతీ టేవి. 

ఒ్రి దుశ్ళాసను(డు, ౨ వకుసి, ర దుర్యోధనుండు 

హస్తినాపుర రాజ్యపు యువరాజు, తండ ధృత 

రాస్ట్రమహి పాలుండు. తల్లి గా నార బేవి. భార్య 

భానుమతి. భారత శుద మున మడీసెను. 

భారతయుద్దకాలనునాటి భరత 
ఖుండవంం- పామాల యో త్తర భాగముననున్న 

నేటి తిబేతులోసివగు ఉత్తరకరు, కాంభోజ, 

ఉలూాక చేశ ములును, తూర్పున ఎవైనా ఆస్సాం 

దేశములలోని పాగ్టోతిషమును, మధ్య జసియా 

ఆఫ్ఘసిస్తానములలోని ఉళీనర మద, చాహ్హిక 

"దేశములుసు, భరతఖండస్థ రాజ్యములు గా నాండు 

పరిగణింపంబడియుం డెను. 

యుద్ధ సమయమున కెంత విస్తీర్ణము యుద్ధ 

భూమిగా నేర్పజుపంబడె నని యోచింపహ. 



భారతము 

పదు నెనిమిది యముహీణుల సైన్యము నిలిచిన 

స్థల మిట్లు వర్షింపంబడినది. 

నేటి యలహాబాదు ముదలించుమించుగ 

రాజపుత్యస్థానవు శుడారివణకును యుద్ధరంగ 

మనియు, నందు వారణావతీము, అహిచ్చతము, 

పంచనదము, కురుజాంగలము, రోహీతకార 

ఇష్టము కాలకూటము, గంగాకూలములలో 

కౌరవుల సై నములు పన్న బడి యించుమించుగ 

ఎనెదువందలమైళ్లు అ రంగ మై యుండెననియుు, 

నుద్యోగపర్యము ౧౮అభ్యాయమున6 దెలుపం 

బడియున్న ది, ఆయావావరంగములో దుర్యోధ 

నాదుల పథ.మమువారగు భీమ్మదో / ణాదులకు, 

పాండవ్రులలోనివారగు శిఖండి ధృష్టద్యువ్నూ దు 

లెదురుగ నొడ్డనములందీర్చి నిలి చియుండిరి. 

మెంధవవధమునాం డన్ని దిక్కు-లసె న్యముల 

నొక్క-టి గాం గూర్చవలసివచ్చినప్పు డేవెవున( 

జూచినను గొారవసైన్య మే పదిరెండు యోజన 

ములస్థలము నాక్రమించియున్న దని మహాభార 
తము, దొణపర్వము ౧౯౮ అధ్యాయమున 

వర్శింపంబడీ యుండుట గుర్రింపందగియున్న ది, 

రతవం౦ం --ఛరతవంశ పు రాజులచర్మి త. 

“భారతః పంచమో వేదః” అనంబడిన ధర్మ 

పమాతిగ కము గంధ సంఖ్య _౨౫ ౦౦౦. 

వ్యాసుండు తోలుత సంస్కృతము నను, నన్నయ 

భట్టారకు(డు, తిక్క- నసోమయాజి, ఎజ్జాపగ్గడ 

యును ఆంధిపద్యరూపమునను రచించిరి. ఇది 
పదు నెన్మిదిపర్వము లనంబడు పదు నెన్మిది భాగ 
ములుగ నున్నది. 

భారతి (న్నత్తి-(లతమేణము చూడుడు.) 

భారదా రల గో శ్రమం భరదా(జ ఉప 
గణము చూడుండు, 

రద్వాజ (పక్షి శాస్త్రరనంం భర 

ద్యాజము నల్ల గా నుండును గాన కాటుక పిట్ట 
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యనియు, పసలపోలు గాం డనియు నందురు. ఇది 

సళువుల మోద. గూర్చుండు నల వాటుపడి నవిట్ల. 

అదియుండినతావ్లన పంటలకు లోపము రాదం 

దురు. సిరిగలపశీ గాన దీనిరాక సందజు కొం 

వీంతురు, దీనిశకనము (ఎదురగుట్స నాఖ్య 

పదమందురు. ర్రిది యడ్డము గా నెదుట నెగిరి 

పర్విడిన ళుభపిద మనియు, మగపథీ జయ 

మును ఆండుపవీ, శుభమును ఎదులెగాని అడ్డ 

ముగ బర్విడీ గాని గల్తించునవి యనియు చెప్పం 

బడినది. ఆండుపకీయు మగపకీయుం గలసి 

యటులజరగిన గాప్పళుభశకునముగం దలంపం 

బెడిసి 

భారద్యాజాయనగూత 9ము- (ఆకే 
యగణము చూడుడు. 

భారముతగా త్రము. (గర్లఉపగణము 
చూడుడు.) 

భారశివు అం--సీరు వింధ్యాది) మొదలు 

గంగానదివణకు నడుమునుండుసీవుల నేలిన నర 

పాలురు, వీరు కుపోనువంశ నరపాలకుల వీదప 

రాజ్యమునకు వచ్చిరి. కుపానులనోడించిన వారు 

పీశేయని యనుమానము పరిశీలనలవలన కలు 

గును గాని నిదర్శనములు కానరాకున్న వి. భార 

విన్చలకు వారాటకవంశనృపులతో వివావాసం 

బంధ బాంధవ్య ములు కలను. 

భార్గవ గెరాత్రము-(౪ర్ ప్రీ) పేణగణము 

చూడుడు. 

భార్గవ దెశముం---ఇప్పటి అసాంపక్స్మ 

సాంతసీమల నొకప్పు డి డీపేరుగల దేశ ముండే 

నట. ప్రజలను ఛభార్ల్షవులని వాడిరంట, ఆంగ్ల 

మున భోర్సు అనంబడువార లీతొల్లింటి బార్లు. 

అనువేరువాశే నంటుబ ఏవర్ణండవు రాణము ర్ర౯ా 

యం దీ ప్రశ్రంన గాన నయ్యెడీని. 



భారవీనది 

భార్గవినది---ఉత్కఒల దేశమందలి పూరీ 
(జగన్నాధము) కి సమీాపము గా బ్రవహించు 

చిన్ననది. దానినిప్పుడు భాగీ యనుచున్నా రు. 

ఎైతేన్య చరితామృతమున నిత్యానందుం 

డీనదీతీరమున (కమలావుర మనంబడుతావున) 

చైతన్య రుని దండమును విజచి నదిం బాలు 

_వెచెననియు దానం జేసి దీనికోదండ భా గానది” 

యని పేరయ్య నని వఏివరింప౭బడినది. 

ఇార్లవు(ఢం-చంద్భవంళ తమతిగియులలో 

'కాళ్యుని సంతతి. తండి అలర్కు.-(డు. కుమా 

రుడు భార్లభూమి. 

మజీయు భృగువంశమున నొకం డీపేరు 

గలవాడు గలడు. 

భాలంకాయనిగూత9 మం-(లౌగాతి 
గణము చూడుడు.) 

ఛ్రాలన్టి నగరాతం మం- (నిధృవగణము 
చూడు(డు.) 

ఛ్రాల్లకాయనిగాతం మం- (జమగన్ని 
వత్స ఉపగణము చూడుడు.) 

భా త్ గంంతం వయా (గర్గ పగణము 
చూడుడు.) 

భాల్లవి గూత్రవయ-(గర్షడపగణము చూ) 
య నో 

9 ౦-౪ 
భా ల్లి గూతం వంం--- (ఆకు అ-౯౩ 

గణము చూడుడు, 

భాలుక్యగంతం వము-(పరాశరగణము 
చూడుండు), 

ఇభ్రావంజి కూర (ఆలగిచ్చుకరా )- 
దీనింగూర్చి సరిగా చెలియదు. దీని యాకుల 

కరగ జేతురనియు, నది మిక్కిలి వేడిచేసి 

విషవదోవములనడంచి, కివి నడంచ్చి బలము, 

అగ్ని దీ ప్ల శరీరమును లేలికగల్లించు ననియందురు. 

2291 భావ ఎనిమిది ఏిధములూ 

భావనా చతుష్టయవుం--- బం 
ధర్మమున ౧ వణికము- జగమంతయును త.ణ 

తణమునకు మాజుచుండుట, కొద్దిగ నో గొప్పు, 

గనో మాజుట్ట ఎదుగుట్ట్క ఎండుట మొదలగు 

నవి తుణత.ణమునకు గల్లుయండు మార్పులు. 

౨ దుఃఖము, ల శూన్య 

భావన. 

భావాధికరణన్యాయవంం- భావించుట 
యనంగనే చేనిని? చేనిచేత? వరీకిని భావిం 

చుట యని యోచన గల్లుననియు, వాటి ప 

త్యు త్రరములకె వెదకికొనవలె ననియు దీని 

తాత్పర్యము. 

వ్ర స్యలతుణము. 

భావికస్తుష్న ములు- (స్వప్న శాస్త్రము 
చూడుడు 

భావైకదేశావతరణన్యాయము-వాడ 
మునం దెదుటికతశీవారు తమబలమును చూపు, 

చుండ, తౌ మోడిపోదురని యితరు లనుకొన 

కుండ వారు చెప్పుచుండినసంగతులు ఖండీంచక 

పూర్వమే తోడోడనే వారిసంగతులకు సంక 

యములు తామేకరువు పెట్టుచుండుట కన్యా 
యము వ రించును. 

భాన్న గరునంజ్ఞానవుం-- బొంబైరాజ 
ధాసీప్ర)భుత్వమునకు లోంబడీన చిన్న స్వటేశ 

సంస్థానము. క చ్చిద్విపకల్పములోనిది. భావ్నగ 

ర్ఫురము రాజధాసిః 

భాష ఎనిపిది విధములు (అష 
భాషలు ౧౧ సంస్కృత భావ-అద్య పకృతి 

స్వర్షలోక భామ, దేవభాష. కావ్యనాటకాదు 

లందు చేవ, భూసుర ముని, బుషి, నృపృఅవమా 

త్య కంచుక్తివిట, విదూవక్క విరక్తనృ పాంగనా 

వారాంగనాద్యు త్తమ పాత్రలకు సంస్కృత 

మర్ష భాష, 



భామ గోత్ఫీము 

2 పాక్ళత భావ- బ్రది ద్వితీయ పకృతి. 

సంస్కృతేజన్యము. మహారాష్ట్ర చేశీయము. 

తుపణు(జై నలు, బొదులు మొదలగు కర్మసం 

బంధము లేని అవైదికార్గ మతప్మాతలక్షను, తకువ 
వీ 0 ఒర శ్రీపాత)లకును పొళ్ళత మర భామ, |పాక్ళత 

వాజ్బుయమును సరస్వతీ జీవిమయొక్క- 'బాల్యమం 

దలి వాక్కు.లని య నెదరు, 

5. ఆంధ్యము- ద్రది సంస్కృతే భావయొక్క. 

వికృతి, తిలింగచేశ భామయాట దీఏిం చెలుంగ 

నియెదరు. * చేశ భాషలందు: చెలుంగు లెస్స 

యని చెప్పంబడినది. 

లః కొర సేని-పాక్ళత జన్యము. శరారసేన 

దేశమునందు తొలింటికాలమున నెక్కు_నవ్యాస 
య 

శము గాంచినభావ. వెశ్యళూ దాది మధ్యమ 
ర 7 

పాతల కీభామ నుప యోగింతురు 

౫. మాగధి-పాక్ళతజన్యము, మగధ చేశ 

మున తొల్లి వ్యావించినభావ. ధీవర బాల్య 

ల కీభావ నుప యోగింతురు. 

౬. అపభి౨థ భావ- పాక్శత జనము, 
/ శు ల ఫ్రీ 

ఆభీరచేశమున వ్యాపించిన భామ. పతితులకును, 
ఛండాలురకను, పరమనీచ పాత్సలకు నీ భామను 
వాడీది 

౭, పె ఫెచిఫెావ.- పాశ్చతజన్యము, వాండ్య 
= లో 

"కేకయ నేపాళాది కొన్ని చేశముల తొలింటికా 
య 

లమున కొంచెము పాటి భేదములతో వ్యా పకము 

గాంచియుండెనని తెలిసెకిని, విశాచరాతసాది 

భయంకర పాత్రముల భావ నుప యోగింతురుం 

౮, చూభికభావ- ఇదియు పెశాచిక భాష 

లోని భేదము. దానివలెనే వాడంబడునది. 

భాష గోతము- (హీ మోదక ఉపగణము 
చ 

చరాడు(డు.) 

భాషలవర్ణములు (అకరములు - 
అ నేకభాషలబయంను వర్షము ల నేకవిధ సంఖ్యా 

2292 భాషలవర్లములు (అతురములు) 

శములుగ నుంజెడిని, వర్షములన నత్సేరములని 

ల (మేరించనివి), సంస్కృతే భామకు వర్ష 

ము లేంబది, ఇవి పంచాశ దు[దరూపము లని 

చెప్పంబడినవి. వర్షసముదాయమున కాంగ్గమున 

Alphabet అనియెదరు. ఇది గీకభావ 

యందలి మొదటి రెండకరములగు “అలా? 

(బీలా? యనుపదములనుండి యేర్చడియెనంట. 
అంధ్ర భాపయందుం గొన్ని యచ్చులు, కొన్ని 

హల్లులు నధికముగనుంట (౨ క్ కా. జి శే 

అవరము లధికములు) ఫట అతురములై నవి 

అరవమున సె అవర మధికము. లాటిన్నావ 

యందు ౨౩న , గీకుభా్ళశయం దిరువదినాల్లును 

ఇటలీభామయందు ౨౧ యు, హీ (బూ (సాల 

_సీనా దేశ) భామయందు, సిరియా దేశ భావ 

యందు _౨౮ గేసి యవషరములును, పరాసు 
భాషయందు _౨౫ ను, ఇంగ్లీషు, డచ్చి (హో 
లండు చేశ భావ, జర్శనుభామలం దిరువదియా 

సి యవరములును, స్పానియాభామయందు 
౨౭ న్కు అరబ్బీభామయందు _౨౮, కోని క్కు 

(ఈజిస్థ్ర లోనిది) భాషయందు 3, రష్యా భా 

షయందు ౨౨, శ్రనీయా భె" యందు 53౮, 

జి యోర్జియను భాషయందు ౩౯, స్రావ నిక్కు 

భాషయందు కం, పారశీక దేశపు జెండుభామ 
యందు ర్రఈ*% ను అతురములు కలవు. 

చీనాభాషయం దతురములు లేవు. కాని 

యిరువది వేల యుచ్చారణలు కలవు, (కొన్ని 

హాలులును కడ నొకయచ్చుం౭గలి పలుశందగిసవి 

యువ్చారణ యనంబడు చున్నది). అవియే 
అవీరస్థానములం దుపయోాగింప6 బడుచుండును 

ఇటాలియను భాషయందు ౫116111002 Com- 
01021105 పదు నేడు కలవని "చప్పంబడినది. 
అనయా నవి యన్నియు విభాగములతోసహో 
17,000,000,000,000,000,000 _ అగునంట. 
ఆంగ్ల భాష్మయందుTw6ntynine thousand 



భామ్క-లగోతము 

quatrillion combinations కలవని 'లెక్టి ర 

చియున్నారు. అనగా 20,000,000,000,000, 

000,000,000,000,000. ఏీటను లెక్కి.ంచుట 
(ap) 

నిర్ధకమని తోంచెడిని. 

~~ భాషల గోత్రము  (వైన్యగణము 
చూడుడు.) 

ఇరు అడు భాష్క్ల గ్నోత్రవుం--శణ్వ ఉపగణము 

చూడుందు. ) 

ఇ భాష్క్లల్ల గత్రము--(భరద్వాజ ఉప 
గణము చూడుండు.) 

ఉర్ 
అదు భాబ్మలి గోత్రము జా (భరద్యాజఉిప 

గణము చూడుండు. ) 

ఆష్ బలాలు అకలి భాష్టకి గోత్రము (కుశికగణము చూ 

మ — (గరఉపగణము భాస్టకృత్ గోత్రవమం- (గర్గ 
చూడుడు.) 

ఛాష్యణ్య గోత్రము -(శరద్వంతతప 
గణము చూడుడు.) 

శాం మ్యాంగరాగములు -మేళకర్తారాగ 
ములు సంపూరము లనియు, వాట్రమండీ 
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జనించినవి జన్య రాగములనియు, సంగీత శాస్త్ర 

మున 'మేళకర్రా రాగములందునను జన్య రాగము 

లందు నను గూర్చి వా్రయంబడినది (చూ.) 

జన్య రాగములు ఉపాంగరాగము లనియు, 

భా ప్యాంగ రాగము లనియు ద్వివిధము. అందు 

భాప్యాంగరాగములు తా నే మేళకర్తారాగ 

మునుండి జవించినజన్య రాగ మో ఆమేళ కర్రా 

రాగమునందలి స్వరముల నే గాక అన్య స్వర 

ములంగూడం గలియుండురాగము. సంగీతణా 

(స్రుమున భా ప్యూంగ రాగము లన౯బడినవి. 

(ఉపాంగరాగములు చూడుండుం) 

ఇటుల నే ధిరళంక రాభరణజ న్య మగుబిల్హరి 

యందు శె శికీనిపొద స్వరమును, నట భైరవి 

99293 భాస్కరలవణము 

జన్యమగు ఖై రవిరాగమున చతుళ్చతి భెవత 

మును, అన్య స్వరము ఇవి యెక్కువ సుఖమొ 

సంగ 'జేర్పంబడినవి గాన నివి భాప్యూంగ 

రాగములని యెజుంగునది. (సంగీతము చూ.) 

భా మ్యూంశములు తోం విషయము-- 
(చేనింగూర్చి సూత్రము వాయ బకి నదో 

యది.) ౨ విశ్రయము - (అందుంగ లైైడీ సంళ 

యము.) ౩ పూర్వపతుము - (శాదనిచూవి 

వాదించుట.) ఈత సిదాంతేము - (అగునని 

చూపుచు వాదించుటు) ౫ సంగత ము-(ఆద్యం 

తసందర్భములవలన నభిపాాయము కుదిర్చి 

చూపుట). 

సగిరి--బీహారములోని గయాశే తము 
కడనున్న |బవ్మా యోనిపర్వత శాఖ కీచీరుగలదు. 

ఛాస్క్మరగొత 9 ముం-(వీకవాన్య శే 
యాస్కగణము చరూదుండు.) 

భాస రై రలవణమర్దు-ఇది లవణపు 
జాతులలోనిది కాదు. భాస్క-రుం డనువైద్య 

శిఖామణి రచించిన యావధవిజేషము., 

శో వీప్పలీ విప్ప లీమూలం ధన్యాకంకృష్లజీరకం 

సైంధవం చ విడంచైవ పషతంతాలీశ కేసరం 
వ్ పూద్విఫలికాన్ఫా గాన్ పంచ నౌవర్చలళ్చ 

చ| మరివా జాజిళుంఠీనా మ్నేకెకస్యఫలం 

సఫలం! త్వేలే చార్థ థానే చ సాము దాత్ 

కుడవ ద్యయమ్ 

దాడిమా త్కు_డవం చైవ చ్వేఫలే చామై 

వేత సాత్ 
వ్త చ్చూర్తీ కృతం శ్గత్లుం గంథాద్య మమ్మా 

తోపవుకొ 
లవణం ఛాస్క-రం నామ భాస్క. చేణ వినిరి 

తమ్! జగతస్తు బాకా రారు వాత శ్లేవను 

యాసహామ్! వాతగుల్మం నిహూం ల్యేతద్వాత 

సూతాని యాని చ! (చక) దత్తః) 



భాన్క-రత్నేత)ములు (౧౦) 

ఇది సుపాసిచ్ధావడము. ఉ త్తరేశములం 

దధికవ్యాపక ము నందియున్న ది. 

ఛ్రాస్కురక్షేత్రమంలు (౧౦) దశా 
స్కరక్షేత్రములు--౧. ED 

కాలీపట్టణము (ప్రసీద్ధము= 

_౨, వువ్నగిరిత్షేత్రము-అం(ధ టేళమున బల్లా 

రిముండ లములోనెహూూనుపేటకు పూయు 

sss (జీర్ణవిజయ నగరము 

లోని విరూ పాకు షైతుముకడ నున్న వేరు 
వేతుము. 

3. కాంచీశ్నేత)ము-చెంగల్బట్లు మండలము 

లోని -కాంచీపురము. 

ర నివృ శ్రితేతము, 

ఘః అలంవురీశ్నే తము-- కర్నూ లుపట్టణము 

నకు సమోపము; N. (1, న, R. అలంపూర్ 

రోడ్డు పేషనుకు సమిాపము. 

౬+ శ్రీవ లము-- కర్నూలుమండలములోని 

(ప్రసిద్ధ మ్మేతము 

2. విరూ పాతు న్నే తము- బల్లారిమండ లము 

లోనిహూాసు వేటకడనున్న తోొల్లింటిజీర్ల విజయ 
నగరములోని యిప్పటి వాంవ్మీ గామ మనంబడు 
విరా పాత, న్నే తము (పంపావతి శివలింగము). 

౮ శ్రీరామ సేతు- రామేశ్ష్యర "దేవసాన 

sus అటకు పదు నెన్నిది మైళ్ళు గల సేతువును 

సుపిసి ఏసిద్ధవ్షెతములు. 

ps న్లత్నే తము- బొంబైె రాజధానిలోని 

ఉత్తరకన్నడపు ( కార్యార్ ) జిల్లాలోని గ్ ర్త 

వేత్రము. 

౧౦౩ కేదార వేతంము- హిమవన్నగముపై 

గడవాలు సంస్థా నవుహద్దులలోని బదరీ కేదార 

తే త్రము 
me పా)యక్సి త్రాదులు, వీతర్చ 

నల్కు జరుపఃదగునని చెప్పబడినది 

2294 భాస్క-రాచార్యులు లేశ. 

స్క్రాచార్యుండు (నుతకర్తు- 
ఈమ హానీయు డొళతరి నొకసన్యాశిని భికు కు 

బీలిచెనంట. ఆతడు వేళవ రాకపోయె. మబ్బు 

గల్రీనదిన మగుట సాయంకాలమయిన టుండే 

నట. అంత సన్యాశి వచ్చి నూర్యా_స్తమయిన 

కతన భుజింపరా దని తెల్ప్సెనంటః 

భిస్క-రాచార్యు(డు ఖన్ను (డై సూర్యు నిం 

5 pose బశ్చిమము ననున్న నింబవృతుము 

(వేవచెట్ట్రుగుండా ఇంచుశమబ్బు పీకిపోయి 

సూర్య దర్శనమాయెన(ట. నాండాదిగ నాయ 

సకు నించార్కు..డని చేరు వాడుక యయ్యెనంట. 

గాన భాస్క-రాచార్యకృతమగు మతమునకు 

నించార్క-వుత మని “పేరు న నిద్ద బతి నంటు: 

(నింబార్క._మతము చూడుడు. =) ష్, 

తమును రచించినది వీరేయని కొందర నెదీరు. 

ఏ్క్రు సూ ర్యాంశజనితులని పితీతి కలదు. వీరి 

మతానుసారము వేద భాష్యము రచించిరంట 
గాని మహమ్మదీయుల కాలము న నది నళింప. 

జేయం౭బడిన దందురు. వీరిముతమునకు భాగవ 

తము పీమాణగంధము. 

బూజించు భకులు, 

రా థధాకృమ్టుల. 

ఛా స్కరాచార్యులులేక 7 భాస్కర 
పండితుడు లేర భాస రకవి- ఆంధ 
కవులలోమధ్య క వులందుంచేరా* గ్రానంబడినవాడు 

ఈశ వి యాదికాలమునాం. డార్యవెళ్యులకు 

కులగురు నె పౌరోహితు. జె డె 

రచించినది కన్యకాపురాణము. ఇది కుసును 
శప క ె మరితగా జన్మించిన వాసవకన్య కా 
వర మేశ్వరీచరితిమును నూట రెండుగోతొముల 
యార్య వైళ్యు లగ్నీగుండంబున(బడుట, కొొందరు 
వెకలిపోవుట మొదలగు కధనములుగల పద్య 
కావ్యము. ఇతని కాలము క న్యకాపర మేశ(రి 

యః ండినకాలమును,వీద పనుగూడ నె యుండును. 

యుండినవా.డు, 



ఛాస్క-రీయసిద్ధాంతములు 

ఇ్రతనినిభాస్క-రపంతులని యిటీవలివారువాడిరి. 

భాస్క్రరయసిద్దాంతముతము - అది 
వడ్వేదాంతవాదిమతములలో నొకటి. ఈ మత 

మున నీశథరు(డు సచ్చిదానందాత్శక నిరుణపర 
౧ 

బ్రహ్మము. ౧ సత్ అన (లీకాలా బాధ్యము. 

(భూాతీవర్దమాన భనివ్యత్కాలముల బాధలు 

లేనిదని భావము), ౨ చిత్ అన నొకదాని 
నుండి కల్గినది గాక తన స్వపికాశపు పతిభయే 
కల్రయుండుట, ౩ ఆనందమన ఏదుఃఖములు వేద 

నలు లేని సంతసము. ఈమూండును గుణము 

లుగాగలదిగ (బవ్మాము నిర్వచింప బడినది. 

ఇది యామతమున నీళ్వరునిలతు ణము. 

ఈ మతమునందు పరిణామము వికారములు 

"రెండు వివరింప6 బడినవి. సముద జలము తరం 

గములవలె సెక్కు.రూపములం ధరించియు, 

కొంత సేపుండి తిరుగ య థాప్రికారముగ సము 

(దజలములం గలసిపోవు నటుల, పరబహ్మ పదా 

ర్థమగుజగత్తు వే శ్వేరురూపములనొంది వేర్వేరు 

పదార్థము లై వేర్వేరు పేరులంబరంగుచు. గొంత 

కాల ముండి, యారూపములు నశించి నాపే 

రం గోల్నోవుచు మారి, తొల్లింటి జగద్వస్తు 

వితతిలో నైశ్యమైపోవుట బవ్మాముయొక్క. 

పరిణామ మనియు, నటుల గాక పాలు వికార 

ముం జెంద పెరుంగుగనో మజ్జిగగనో యగుట 

(అనాం దిరిగి తొలింటి వస్తువుగనె యం 

దైక్యమునంద (జాలక "వేరురూపము స్థిరమగుట) 

వికార మనియు, బివ్మామున కీవికార మగుట 

లేనేలే దనియు నీమతేసిద్ధాంతము. 

సంసారము మొదలగు జగ బ్వేద నలన్నియు 

మిధ్య యే గాన బహ్మముయొక్క-_ వికారరూ 

పములవలె భ్రమింప జేయుచున్నవియే గాని, 

నిజమున గావనియు, జగద్వస్తుసము దాయము 

వేర్వేరు నామరూపములందుచ్చు తిరుగ వాట్ల 

2200 భాస్వరము (ఖోస్ఫరస్ ) 

గోల్యోవు-చో వూర్వస్థితికిం జేరుచుంట బ్రహ్మ 
ముయొక్క_ పరిణావమునునియు+ జెప్పంబడినది. 

-ఈఛ్వురుండు నిర్వ కారుండనియామతసిద్ధాంతముం 

సంసా రాదివేద నలన్నియు నజ్జానమువలనంగల్లిన 

భమ లే కాని నిజము కావనియు, నిదియే నిజ 
మగుమిధ్య యనియు జెప్పంబడినది. 

ఈశ్వరపరిణామమణగు జగమంతయు సత్యము. 

ఆత్మ న్రరీరము న కొంకు వేరగుప దార్థము. ఆత్మ 

జానము నిజమగు వేదాంతనవిజానము నెజుం 

గుటం చెలియంగలదుం పాణి (ఆర్టు బ్భహ్మా 

వ గాని యన్యము కాదు. బృహ్మము 

యొక పరిణామువికారభేదముల  నెజుంగుట 

నాత్ముజ్ఞాన మెజుంగ డారితీయును. ఆత్మ పర 

మాత్మల వ మైకము దారితీయును. 

శాసనము నెబుంగుటవలన ము కి గలెడినిం 

జీవాత్మ పరమాత్నల యిక్య మే ముక్తి గా జెప్పం 

బడినది(భాస్క-రాచార్యు (డు(మతక_ర చూ.) 

భాస్టే]యగూత్రము- (జమదగ్ని వత్స 
ఆపగణము చూడు(డు.) 

భాన్వరగణవు--- వీరి నభాస్వరు లని 
కొందరు వాడియున్నారు. భాస్వరు లన “పకా 

శించువా? రని యర్థము. ప్ రరువవెనల్వు రని 

చెప్పంబడీనది. కాని పేరులు తెలియవు. 

భాస్వరులు నవ బేవతాగణములలోనివారు 

భాస్వరము (ఫోస్సరస్) Phospho- 

rus— జర్మనుభాషయందు “ఫోస్సరన్ = అన 

వెలుతురు దెచ్చునని ఆం వరః ఇది “కెమికల్ 

యెలిమెంట్*? అని చెప్పబడినది. దీని కెమికల్ 

సింబల్ Pఅనియు, ఎటోమిక్ వెయిట్ 81.027 

అనియు, ఎటోమిక్ నెంబరు 15 అనియు. జెప్ప 

బడినది. ఇది ఫో స్ఫేటుతో గలిసి దొరకుం గాని 
పి త్యేకముగ దొరకునది గాదు. ఇది మెంర్క-ల 

యందుండును గాన వాటిని దినిన పకున్రలలో 



భతి జయ స్తంభము 

నికి జేరుకొని వాటి యెముశలందు ఫో స్ఫేటు 

రూపమున దొరకెడిని. అ కెముకలందు. జేరు 

ఫొనిన ఫోస్ఫేటు ఎముకల బరువునం ఎదెదింట 

మూ(డుభా గములుండునని లెక్కి.ంచియున్నారుః 

ఫోస్ఫరన్ వాయుపథమునకు బహిరంగ 

పజుపంబడగ నే మండును. ఇదిపచ్చగనుండును. 

దీనిని సెంటిగోిడు తెర్నోమోటరు ౨౪౮౦ లేక 

౨౫౦ డిగీంల వేడిచేసి యొజ్జ ఫోస్ఫరన్ గంజేయ 
నగును. అట్టిది యగ్గీవు ల్లలుచేయుటయం దుప 

యోగించుచున్నా రు. “'ఖఫోస్ఫరసు వరమ్ కిల్లర్ ? 

అని చెప్పం బడినది. 

ఫోస్ఫరసునకు సంస్కృృతవు పేరు భాస్వరము, 

భిత్రి జయుస్తంథభధవలు--బెంగాల్ నారు 
వెస్ట్రన్ శెయి ల్యే. (B.N.W.Ry.)సయ్యద్ 

పూర్ భి తిసేవనునుండి యాశాన్యదిశ గా _నెదు 

మైళ్ళదూరము న, ననగా బనారసు గాజీపూర్ 

రసాపపె బనారసునుండి _౨౩ మైళ్ళదూరము న 

భీతి యను పెద్దగామము గలదు. ఇట స్కంద 

గు ప్తవమహా రాజు వాన్నుల. జయించినట్టిశాసన 

ముతో జయ స్తంభము కలదు. దీనిపెనుండీన 

విమ్ణువిగ వాము వీధలము జేయంబడినది. ఈ 

స్తంభమందలి శిలాశాసనము రం చె. రగ సే 

సంవత్సరమున వాన్ను లం 

జెళ్ళ-ంబడీనది, ఇది యొక చె "కపుదిమ్మ పె ౨9౮ 

అడుగుల యెత్తుగల యేకాండీశిలా స్తంభము. 

భిభ్రాజ (నరోవర) వరు ఇది మానస 
సరోవరమని హరివంశము ౨3 అధ్యాయమున( 

గలదు. ఇది టిబెట్లునందు _కెలాసశిఖరమున 

కీవతేల నున్నది. 

భిలి గూతం ముు--(రధితర ఉపగణము 

చూడు డు. 

భిలీభాయనగూతిము-- రధితరఉిప 

తలము చూడు (డుం 

జయించినటుల 6 
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భిల్లీచందనన్యాయివ వరు---రాళే ప్రో 

భీల్లీ యందురు. అరణ్యమందుండుమం చిగందపు 

వృతు.వువిలువ నెటుంగనిభిల్లీ దానింబగులంగొట్టి 

పొయిలో కజ్జలకిం ందC గాల్బినను గాల్బునని 

భావముః సిలువ నెజుంగనివారు దు ర్వినియోగ 

మునర్చుటను దెలుపున్యాయము. 

భిల్లులు- 3 రాతజూతులలోని మొక తెగ 

వారుః 'స్రైలను భిల్ల యందురు. రాజపుత్రేస్థాన 

మున విస్తారముగ “వ్యాపించియున్నారు. 

అర్జునుడు తపంబొనరించుతేజి నతని వెన్ను 

నం గలమచ్చను న డక్తికిం జూపుటకు పార్వతీపర 

'మేశ్వరులు భిల్లవంపతుల రూపమున వచ్చి, 

యర్షునునితో మూయాకలవామునకుం గడంగి 

కలహాలీలయం దోడుట నభినయించి పార్వతి 

కాతని ఏపుమ చ్చంజూపి యర్జునున నకం బస 

న్నుండె పాళుపక్యాస్త్ర ముసంగానని మహో 

భారతమున జెప్పంబడినది, 

భిలులు గుజరాతిభావకుం జెందిన భాపను 

పు ప భరత జేశము న 

కలరంట. ధమర్వి ద్యానిపుణతి గలవారు. 

ఖిక్షాధికారి మైనను గావలయి, 
లక్షాధికారియైనను గావలయుును--- 
(ఆంధులోకో క్రి) 

భిక్రరిగ్య తవం -(నిధ్భవగణము చూ.) 

భిక్హుపాదప్రనరణ న్యాయువలు-- బద్ధ 

మత సన్యాసులకు భితమువ్రు లనిపేరు, ఆభియువ్ర 

లెవ్యురిని యాచింప। తమంతటతా ముసంగిన 

భోజనప దారములను మౌాతిము గెకొనుచు 

వెచినచోట నాగక్క (శ్రిలకేసిచూడక మోము 

కడ్డముగ వీవనం దిప్పుచు నేగవలయు సని 

విధులు శలవు, ఇటుల నిర్భంధముల మేరకుం 

ద్వరితముగం గాకను, ఎక్కడ నిలువకను నడ 

పుట కీన్యాయము వర్రించును 

ఎడిలహేలు 



భిమువు 

ఖీజితి గెరం తివము-(శరద్వంతఉపగణము 

చూడుడు Ye 

భీమకవీయప్రశ్న (ల క్షణము) శాస్త్ర 
Whee వాక 

వుం---వేములవాడభీమకవి గెప్ప దెవజ్ఞండని 

(జ్యోతిళ్ళా వ్రు వే త్తయనిి చెప్పంబడినది. ఈత. 

డొక పిశ్న లతుణమును, ఒక జ్యోతిహవిధాన 

మును రచించె నంట. ఇవి చాల చిన్నగ్యంథ 

ములు. ఐనను నాంధి వాజ్బయమున నుంట 

వాట సీగరంథమున వివరించుట సమంజ “మని 

తోంచెడిని. అందు పిశ లవణ మేడు కోక 

ములు మాత మే గలది. 

“<0 జ తో, పోప్టోకా ద్యాని అంకాని అప్ప భాగా౭_వళశి 

పషశే। సూ ర్యాదితోగ౦హం జూతాం తాని 
లు hs 

చా౭ _ఫ్లోత్సరే శ్రతే॥ ౧ 

శ్లో, త్యక్వా శేవంతు విజ్ఞాయ పునః పృష్టం 

తథా వద | అంకాని చాష్ట శేచపేతు పూ 

ర్వవ ద్హ్ర)హనిర్మయః || 9 
౧ a 

శ్లో. అప్లోత్తరశ తే శేసే వునరుకాని సంత్యజ | 
య ఆంటి న 

శిషాష్లోత్తర జేసే. తు అవభి ర రణేక్న తే॥ ౩ టు టం టె వా ఫి 

శో కేపీ (గవాన్లు విజాయ వ ధమాకాంక 
op) జని (a a అతి 

"శేదకే | ఏకం విస్నజ శేపాంశా నషభి 
లీ పె 

రుణయీ తతః॥ 

నో తన్మిన్ ది శేషం తు సంయు శే౭.క 

వినిర్ణయః గంవాత యం నిరయాంే 

గ్రమాతి పే. త్ఫేలం భవేత్ | ర్] 

వో ఆద్యో కాంక స్య శేషంతు జేయ మాద్య 
య ఆలి ఇ జా 

గుణయే చ్చే మన్టృధా॥ స 

గహేణ ఫీా| తసి స్నేశం 

న్లో, గుణితాం కేషు సం యోజ్య ద్వితీయగంవా 

సంఖ్యకమ్! మిళి త్వాం కానియావంతి తాన్ల్యో 

"కే సగ౦వాకంిమః। ౭ 
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వో, ఇత్యు కమ్ భీమకవినా స్వలోకోపకారళమ్।! 
య అటి 

విధా నముంబెల్పుట కీక్రింం ది-రెండుశోశములుం 
యగ 

'జెప్పబడినవి;._._ 

. మేకి మేకీ ముకి మేకీ మెమె మేకీ దశెవమే! 

కిము మేకీ చ ష్నేకీ కను మేళ్యష్ట మేకిమే॥ 

= కీకీ మెమెకి మేమేకీ పణ్మే మేకీ కి మేత్యవి! 

చతువ్వస్ట్యాత్మక శ్లోక ఫల మేవం పికీ రితమ్॥ 
ఎలు య సారి 

ఫలశోకములు అజువదినాలుగు:___ 

కొం రనౌ వట్ట ద్యాదశంచ తవింశప్షడి 

గుంశతిః| తీయ _స్రీంశ చ్చతు స్తం త్స ప్ప 

తింంశ దధోచ్చ్య లే॥ ౧ 

యగ వ్ర oJ లు దు ౬ 

యః పంచదశకం శోకం భీమో _క్షగ౦ంథ 

తృత్స్య గమ్! 

న్లో ఆది త్యార్క- సుధాంళు శ్చద్విజయ శీసమా 

గమః | ఈవ్చితం సుఖసంప త్తిః కల్పవృతు 
పదర్శనాత్ ॥ 

అరువదినాలుగు ఫలకోకముల పా%రంభము:- 

శో భానుచందా9ర్క-యు ర శ్చెద్వి చేశ గమనం 
భవేత్ | బంధువర్లజనై రవ శ్చాంతిన్ఫము 
పృదర్శనాతీ 

ల్లో. అర్కా-ంగా రాహియుకాశ్సే త్వ స్థానే 
పూజ్య తే సదా | జ్యరాదిరోగ నాళశ్చ 

లభతే పిియదర్శనాత్ ॥ _9 
త్త అర్క-నామ్యాళని ర్య దృశ్యం తే "కార్య 

పహోనితః 'శక్యస్యాఇవీ వీంయంపహాంతి మారక 

స్య పీదర్శనాత్ || 5 

తో సూర్య జీవ భృగుర్యోగా ద్భ్ఫూలాభస్సుపి 

యం భవేత్ | సుఖా సిమాయురారోగ్య 
లభతే మృగదర్శనాత్ I ళ 

వం మార్తాండ శుక్ర) జీవా శ్చేన్మరణంరోగవీడ 

నమ్ | కుటీరోగం మానహానిఃకారాగ్భవా 
నిదర్శనాత్ ॥ ణా 



ఛీమకవీయపంళ్న శాస్త్రము 

శ్లో అర్కా-ర్కిబుధనం యోగే బంధువీ9త్యా చ 

జీవనమ్ | నవ్షస్య లాభ చేశత్య్ణం విమానం 
పూజ్య దర్శనాల్ | ౬ 

శో అర్మా-హీభౌమ సంధయోో వ్యాధిరో గాది 

థైర్యకృత్ | మానహాోని ర్వినాశశ్చ కారా 

గృహ నిదర్శనాత్ || ౭ 

ఛో యే న ప A )ైదుభానునూర్యాశ్చస్వస్థాే పూజ 
తే సదా। ఈప్పితం సర్భనంప ర్తి రెరా 

వత నిదరనాల్ లా 

శ్లో, చందసోమా హి యుకా క్చేత్ సర్వం సం 

విజయశీ9 నిదర్శనాత్ ॥ రా 

ళో, చందా9ం గార కార్కీ-చ వినష్టం లభతే 

ధనమ్ | విజయం సర్వసంప త్తిః మహో 
మేరు పిదర్భనాత్ | 

సువారా రాజపూజా చ 

౧౦౭ 

వో సుధాంళు సౌమ్య ళుకాంక్సే ద్వ్యాధిః 

మోమ భయం భవేల్ [భవే త్సజ్జనవి 
చ్వేపో దావానల నిదర్శనాత్ ॥ 

* యభేందు గురు జీవాళ్ళ్చ ధనధాన్య 

సమృద్ధయః | రాజపూజ్యం మహో 
థి గొ 

క్రీ ర్రిః పద్మాశరనిద ర్శనాత్ ॥ 

౧౧౪ 

9 ల్సి 

౧_ల్రః 

కష = య భేందు శుకృనౌమాశళ్చ ద 

తత బంధుభిః | దృశ్య శే సుఖసం 

వాచ్యం కుంజరస్య పీదర్శనాత్ ॥ ౧౩ 

శో, యది చం దాంర్కి భౌమాశళ్చ ధనలాభః 
విియం యశః | బంధువీ)తి రతిశ్చెవ 
శ్వేతచ్చ కాది దర్శనాత్ ॥ ౧౪౮. 

౩కి * య భేందు రావా చందా పురా 

భూపభయం భవేత్ | పశ్చా దా స్య 

సన్మానం దధికుంభ పదర్శనాత్ | ౧౫ 

కాం యధా కుజూర్క-_రాహుశ్చ బహులాభ 
సధా భవేత్ | జయం లాభో నవా 

త్చూజా మత్తమాతంగదర్ననాల్ ॥ ౧౬. 
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త్త అర్ధచం దాఫర్క_సం యోగే ప్రస్థానే భయ 

ముచ్య తే | స్వస్థానే సుఖ 

మాప్నోతి కామధేను పీదర్శనాత్ 1౧౭. 

నో భామద్వయసితె ర్యు శే ధనలాభఃవింయం 
యశః! శీలాభంచ సుసంవీ)తిః కామ భేను 
ప9దర్శనాత్_ | ౧౮ 

వ్ల, అర్ధసామ్య సు రేజ్యా శ్చేత్ నీచాశ9య 

తతో భవేత్ | స్వస్థా నే సుఖ మాప్నోతి 
హారిదళ్వస్య దర్శనాత్ ॥ ౧౯. 

నో అంగార గురు సౌమ్య శ్చేత్ సర్వశతు) 
తయో భవేత్ | స్వస్థానే సుఖ మా 
ప్నోతి హరిదశ్వస్య దర్శ వాత్ | _౨౦. 

వో భామ శుకుజేషు స్యాత్ రాజ్య లాభో 
ధనాగమః | భూలాభో వ(న్ర్రులాభ శ్చ 
ధరణిధ)ిపిదర్శ నాత్ | ౨౧. 

శో, భామ మంద సు ధాంళు శ్చేత్ కార్య హోని 

రనర్భతా | అతి క్షేశశ్చ భవతి శాల్యవృశు 
పీదరవాత్ ॥ 

వో భాను స్వర్భాను భానూనాం మనసా 
చింతితం ఫలమ్! బంధుమితిధన మం 

చింతామణినిదర్శ వాత్ ॥ ౨3. 

—D.9, 

త్త బుధా ర్కా-ర్కి షు యు కేమ మిత) ఆతా 

మధిగచ్చతి |! ధనలాభంచ విజ్లేయం 
పద్మాకర నిదర్శ వాత్ | 9౨౪ 

త్ బు భేందు సిత యోగే స్యా దతి-క్రేకో 
మవాద్భయమ్ | బంధుమిత్స) విరోధళ్చ 
శూన్య వావీప్రదర్శనాత్ ॥ ౨%. 

FAR సౌమ్య్యార్క-గురుసం యోగే 2_ప్య నేక 
శుభదర్శనమ్ | సంసానే సుఖ మాపో తి 
రసన కర క 

వ్ల, సామ్యాతుయసమా యోగే రాజపూజూ 

ధనాగమః | సౌఖ్యంచ విరియతం చైవ 
చూతవృశ.పిదర్శ నాత్. |] ౨౭ 
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కన 

) 

వ్షు స్యాత్ రాజ్య లాభో 

ధనాగమః | శీలాభ స్యా తృమాయోగే 

రకాంబరనిదర్శనాత్ ॥ 

సౌమ్యుళు కేందుసం యోగో ఆరోగ్య 

ధనసంపడదః | గమనే సుఖ మాస్నోతి 

కేతక్యాశ్చ పిదర్శనాత్ | ౨౯, 

ఒలి ౮ 

. సామ్యార్ధ భానుసంయో గో ధనోత్పాహ 

నివర్ధనమ్ | సర్వోత్సాెః సారా మనుప్యా 

గాం  బృంచావననిదర్శనాత్ | ౩90౦ 

బుధో రాహుశ్చ రాహుళ్చ సవాసా 

సర్వసంపదః | సంస్థానే కార్య సంప త్తిః 

ఐఛావతనిదర్శనాలత్' || ౩౧. 

= గురుభానుశ్చ శుకిళ్చ యా తా)యాం 

నిష్ఫృలం భవేత్ | మిత స్యాత్మవిరో 

ధళ్చ శూన్య వావీపిదర్శనాత్ 1 3౨ 

గురుచంద సు లేజ్యాశ్చమహో దుఃఖ 

మవాప్ను యాత్ | ఆత్మార్థం బంధు 

విజ్వేవః ఛిన్న పత్రపదర్శనాత్ | 353 

గురుఖొామబు భేము స్యాత్ నష్టది సన్యా 

గమో భవేత్ | రాజ్య లాభో మెహూ 

క లా దర్చణస్య (పదర్శనాత్ 19౪ 

గురుసౌమ్యార్మ- సంయోగ ఈవ్పితస్య 

సమాగమః | అతిస్నేహశ్చ సౌఖ్య ంచ 

నవరత్న పదర్శనాత్ | 5% 

గురుద్వయేందుసం యోగే గోతిబంధు 

విరోధకృత్. | కార్య నాళశ్చ జాయం తే 

వసు బేవప్శదర్శనాత్ | 3౬ 

గురుభర్లవభాను న్స విద్యాలాభ శ్చ 

సర్వదా | గురుపితిస్టాసంప త్రిః చేవేం 

ద్ఫోస్య పదర్శనాత్ | 9౭ 

వాగీశమంద రాహూణామ్ ఉదయో 

రాజ్య సంపదః | మిత లాభో నృపా 

త్చూజా కుమారస్యామిదర్శనాత్ ! ౩౮ 
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జీవాహి మంద సం'యోో శ్రత్ఫుతుయ 

మధాగమః | అర్థలాభో భవే తే్నఖ్యం 

ఐరావతళ్యాః పదర్శనాత్ ! 

శుక భానుళ ఏ జీవశ్చ పుతలాభో ధనా 

గమః | ఫుత్రసాఖ్యంచ ఛాస్యంచ ధనాది, 

వియదర్శనాలత్. I ౪0 

శుక్ర సౌమ్య బుభేషు స్యాత్ శతునాళో 

ధనాగమః | జనాథ్వ ధన సంప త్తి! 

దీర బస్య పీదర్శనాత్ I 

వి 

రం 

కకఛాను కు చేషు స్యాత్ వుతలాభో 

ధనాగమః | స్థా చేస్థా నేతు పూజ్యంతే 

పుష్పవృతు పిదర్శనాత్_ || 

కావ్య సౌమ్యేందు సంయోగ రాజకీర్తి ర్తి 

ర్ధనాగమః। కార్యసిద్ధిశ్చ విజై వి చేయా పూర్త 

కుంభ పిదర్శనాల్ | 53 

కావ్యజీవార్క- సంయోగ సర్వకార్యంచ 

సిధ్యతి | భవే త్సుఖంచ క్రీ ర్సించ పూర్ణ 

కుంభ ప౦దర్శనాత్ | ల 

శుకద్యయ భుజంగాశ్స జన్నవీడాపరా 

ధవః విచేశగమనే చింతా ఊవరస్య 

పీదర్శనాత్ | రసో 

గ్రా 

శు కార్క-మందసం యోగే అప్పు కేరాజ 

సంపద౭|యా తా9యా మర్గలాభ స్యాత్ 

లతావలీ ల్లీ పిదర్శనాల్ | ర 

కుక్క రాహుసి-కెక్యు శే నృపవీడా రణే 

తధా చిత్తనాశశ్చ భీకిశ్చ చందికా 

యాశ్చ దర్శనాత్ ॥ ర౭ 

యది మందార్క-సౌమ్యాశళ్చ Moa 

పరాభవః | చే సభాం నళ నప 

శతృదర్శనాత్ | ఈరా 

మంజేందు భామిజాయాగే యేనశేనచ 

యస్య వా | పుతలాభో యశ్శళ్చెన 

షోడశోపరి దర్శనాత్ I రా 
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శో ముంద మంగళ చం దాళ్ళ రాజపూజా 

ధనాగమః | భవేచ్చ మవాతీలశీ స్వర్ణ 
కుంభపీదర్శనాత్ i ౫౦ 

శో, భవే న్మందజ్ఞ సూ ర్యేషు విద్యా సౌఖ్యం 

ధనం యశః | అంతే మహాద్భయం చైవ 

కార్య భంగనిదర్శనాత్ ॥ సాం 

మందజీవ భుజంగేము పుత్రీలాభో ధనా 

గమః | యోవీత్సంగం చ లభతే తీర 
సాగర దర్శనాత్ ॥ ఏ9 

శని ళు కార్క- సంయోగ స్ట్థానభిప్టం స్థి 

రంయశః | అంతే మవాదయం చెవ 
కార్య భంగ నిదర్శనాత్ ॥ %*3 

ద్భయార్క.- శుక9నం యోగో సుస్థి రాశ్చ 
సుఖాదయః | గమనే కలవాం రూఢిః 

రూపరాగ (పదర్శనాత్ ॥ ౫ ర 

మందాహీ గురుసంయోగే సుస్థిర శ్చ 
సుఖోదయ:ః!| గమనే భూవ ణంభూతిఃపు త 

జీవ [పదర్శనాత్ ॥ ౫% 

ధనాగమః | సానే స్థానేతు పూజ్యం తే 

మితలాభ పిదర్శనాత్ | ౫% 

వో రాహు చం జేందు సంయోగ యాతా 
స్ట్ స్పమాగమః | స్నెహవృద్ధిశ్చ భవతి 

శంఖవ్యన్ర్ర ప్రదర్శనాత్ ॥ #2 

రావు మంగళ ఛానూనామ్ ఉదయే 
మంగళోత్సవః | సర్వశతు 9 జయా వా విః 
"ది వేంద9స్య పశదర్శనాత్ | సా 

రాహుసౌమ్యు భుజం శేషు శతృనాళో ధ 
నాగమ*| కార్య సిద్ది శ్చ భవతి మవోమేరు 
(పదర్శనాత్ ॥ స్యా 

భుజంగ జీవ మంబేము తేజో విజయవృద్ధ 
యః | రాజవూజా భవే ద్వద్ధిః మహో 

లశీ పదర్శనాత్ ॥ ౬౦ 
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నో రాహు శుక్ర వి లేము స్యాత్ వ్యర్దతా 

కార్య నాశనమ్ |శతువీడా చ భవతి నవ 

చంద) పిదర్శనాత్ | ౬౧ 

త్త రాహుర్శందో గురుశ్వెవ యాతా) మర 

ఫలం భవేత్ |పశ్చాత్క_ మేణ నాఖ్యంచ 

దధికృత్య నిదర్శనాత్ I 

నో సరాహు రాహు సౌమ్య్యాశ్చ ధనలాభో 

భవే త్చుఖమ్ | గమనే రాజపూజా చ 

పూర్ణకుంభ (పదర్శనాత్ ॥ ౬3 

ఓల 

[ఇందు కొన్ని తప్పులును గలవు, వాటిని 

సవరించి టీకా తాత్పర్యములు (వాయంగలవారు 

వ్రాసిన లోకమున కుపచరింపనోపు. 

నుద్వాదశి--మాఘళుద్ధ ద్వాదశి కీపేర్రు 
కలదు. పాండవదిత్రీయు (డగు భీమసేనుడు (వత 

మాచరించినడాదిగ నాయన వేరలం బరణప 
చున్నదంట. 

భఖవుభా సదృథఢథన్యాయవుం-భీముండు, 
భాసుడు దృథుండు అసురులు. 

ఖీవురథా లేక భీవురథి నదిా-శళ్ళవ్లా 
నదిలో సంగమించు భీమూనది. దీనింగూర్చి 

గరుడపు రాణము ౧-౫౫ నందునను,మార్మ..౦ 
డేయవురాణము ౫౭ అధ్యాయము నను ప్రీశం 
సింపయబడినది. 

భమరథు(డు--అకి చంద యాదవ 
తుతి)యు (డు. తండి విక్భతి. కుమాళ్ళు ౧+ 

మధురధుండు, ౨. శకుని యనువారలు, పౌ 
తులు మధురథునకు చేవమతియు శకునికి 

కర న్తియు ననుజారలు, 

భమశంకరదేవస్థానము --- చ్వాదశ 
"తేజోలింగములలో నొకటి. భీమానదిజన్మస్థా 
నముకడ నున్నది. పూనా నగరపాొింతమున 
సహ్యోదిగ పైనున్న శేతిము. దీనిని ఢాకినీశ్లే త 
మనుచున్నా లు. (ఢాకినీ శే తము చూడుడు.) 



భీవమభంకరలింగము 

ఖీవుశంకరలింగవుంం--(ద్వాదశ తేజో 
'లీంగములు-- రెండవవ్యాసము భూడుండుం) 

భీమశిష్టకులగరాత9 ము — ఆక్యవై 
శ్యుల ౧౦-౨ గోతములలో నొకటి. (వైశ్య 

గోత్రములు చూడుండుం) 

భఛీమశిష్టకుల(భీమకేష్టకుల భమప్తి)గోతము 

వకా-రేయ (౫౭) గోత్రము, సంస్కృతే గో తము. 

వాసుదేవస వసు చేనగణము. జాబాలిరి . ఆప 

_సంబయజు శాఖ. (ప్రమాణ ఆద్య పవరఖండ:, 

సమానగోతము. జూ బాలిస భీమేళుండు దేవత. 

భీమాంబ భర్య. సింధునదీతీరము తపస్థానము. 

భీమాబ్దితటాకము. జపములకు.. దీపములు ౧౦౦. 

శేత)సంఖ్య ౧౦౦. రత్నములు దానము. తెల్ల 

పట్టు భీమ శాకము వర్జనీయ ములు. 

భీమసేనుండు-అతి చంద పూరు వరు 
సంతతి తతియు(డు. తేండీ పాండు రాజు తల్లి 

కుంతీ చేవి. తేండీ వ (పంతీ'జేవి 

వాయువువలనం గనిన సంతానము. బహుబల 

శాలి. భారతయుద్ధమున కౌరవులను నూర్గుర 

నీతండజే వధించినవాండు, సోదరులు యుధిప్టి.రా 

దులు, ఈతనికి చపదివలన శృతసోముండును, 

హిడింబాసురుని చెలియ లగుహిడ్ం బయను భార్య 

వలన ఫఘటోత్క_చుండును, జలంధరయను వేరొక 

భార్యవలన సుణగుణుం డనువాండును మువ్వురు 

సుతులు గలిగిరి. ఈతనికి భీముండని వాడుక 

నామము. భీమసేనుని శంఖమునకు పౌండ మని 

యు నజ్టాత జాసకాలనాముములు జయఎతు:డు, 

బృహ న్నలుండు ననియు దెలియుచున్న ది. 

భీమానధీజన్తస్థానము (ఢాకినీశే తము 
చూడుడు), 

భఖీమాష్టవి--మాఘళుద్ధ అకమి. (పండు 

గలు చూడుడు). 

భీమాస్థానవం (క్షేత్రవమ)-ఇచట నొక 

2801 భీర చెట్టు 

చిన్నకొండపె థీమా "దేవి చేవస్థానమును, 

అటనే 'యోనితీర్ధమును గలవు, దీనింగూర్చిన 

ప్రశంసలు పద్దువురాణము, స్వర్షఖండ ము ౧౧ 

అ ధ్యాయము నను, మహాభారతము, వన పరము 

౮౨ అభధ్యాయమునను గలవు, 

ఇప్పుడు తఖ్రభాయి. అని వీలువంబడుచు 

“పెపావరున కీశాన్యదిళ గా ౨౮ మైళ్ళదూర 
మున నున్నదిం 

భీమ్లూ శాఖక్ష త్రియంంలం--- (శకోదియా 
త తీయులు చూడుడు.) 

భీము6డు — అతసంతతిలోని చంద) 

వంశ మీ.తీయు(డు. తండి) విజయుడు, 

ఈ పేరు పాండవమధ్యముండగు ' 'భీమసేను 

కును, విదర్భ రాజులలో నొకనికిని నం. 

తండి), అప్టమూర్తులలో నొకమరా ర్టికినిగాడ 

గలదు. (అష్టమూర్తులు చూడుండు-) 

భీపైంకాదశి-మాధఘతుద్ద యేకాదశి కీజీరు 

గలదు. పాండవద్వితీయు. డగు భీమ సేనునిచే 

వృతమా చరింపంబడిన (వతేదినమాదిగ నాయన 

ct బరంగచున్న దినము. (భీమ ద్వాదశి చూ,) 

భర (మహాభీర, ఆడభీర, భూతాం 
కుశవు)చెట్టం --- ౧ భీకర, _౨ మహాభీక, 
౩ ఆడభీర యని (తివిధమనియు, ఆడభీరను భా 

తఘ్ని యని యందురనియు మజియు నాడభీర 

భూ తాంకుళ జూతికిం జెందినదనియు నందురు. 

భీకర మహాభీరల ఆక్కు కాడలు కాల్సినబూ 

డిదలందు చిడుము గజ్జి, మొదలగు చర్శరోగ 

ములను, వృణములను మాన్నుశ కి గలదనియు, 

ఆకురసమునందు పైత్య శాంతిం గల్లించుగుణము 

గలదనియు నందురు. భూత వైద్యులు ధూపము 

వై చెదరంట. 

భూ తాంపశపు చెట్టును మారి, మొగభేరి 

(మొగబీర యనివాడుక) చినరణభేరి అనియు. 



ప 
గూడ నందురు. వేరునందించుక్ సువాసనయు.€ 

గలదు. భూతాంకుశపు చెటు సమూల రస 

కశెపొౌయములందు (వేరు ముఖ్యము) సమస్త 

కుకీ రోగములు, వురాణగవాణి రక్ష గవాణి, 

సమస్త వాతపునొప్పులు వరించి నివారించు 

ననియు,సమూాలమునుండి బట్టితో (దీసిన చమురు 
మర్జనచేయుటవలన వాతఫునొప్పులు, మేవావా 
తనొప్పులు, పతీ. వాతనొప్యలుుశమించు ననియు 
ఆకులర నక పొయములు బిడ్డలకు వచ్చు కడుపు 

నొప్పులు అజీర్తి, పిల్లలకు పండ్లువచ్చు నపుడు 

వచ్చు జ్వర బాధలు నివారణమగు ననియు, 

శ్రీల బుతుర క్షదోషములను నివారించి మైల 

ర_క్రమును చక్కగ వెడలించుననియు, తలనొ 

ప్వుల నాఫుననియు, చలిజ్యరములు మాన్నునని 

యు చెప్పబడినది. 

ఈభూ తాంకుశవు చెట్టున కోరణ భేరోయని వే 

రును కెలదట కొందరు చినరణభేరి యనియం 

దురట. అట్టగు నేని "పెద్దరణ భేరి (పెద్ద భాతాం 

కు పు చెట్టు) కూడ నుండియుండవలసి యున్నది. 

ఇది గానరాదు. 

భర్ఫూమ్టుల్లా (విీరభూమి) పథాన 
స్థానము నూరీప్రురము. (బంగాళా దేళశముచూ), 

భీతొ --తొలింటి ద శార్త "దేశమునకును, 

శ్రీరాముడు శతృషఘ్నునిసుతుండగు శతృఘాతి 

నొసంగిన విదిశాచేశము నకును బిధాన నగర 

వెెంయుంబెనుం 

ఇప్పుడు భీల్పా యను వేరంబరగుచు భోవాల 

సంస్ట్థానమున నున్న ది. వేతవతీ నదీతీరము. 

(విదిశ చూడుడు). 

భీల్పావనములు (Bhilsa Topes)- 
(పంచవనములు, విదిశా దేశము చూడుండు.) 

భీష్పవీకాదశి (భీష్కై కాదశ్సి-- మాను 
శుద్ద యేకాదళి వితదినము, పర్వదినము, ఐదు 

2902 ఫేష్ముండు 

దినము లంపశయ్య పై. బండియుండీ పాండవు 

లకు ధర్మము లుపబేశించిన గాంగేయు. డగు 
భీమ్మం డీదినమునం బాణములను ఏడెంగాన 

నామహనీయుని చేరంబరగు పర్వమై యున్నది. 
అవుతివంతు లీదినమున నామహాత్నుని (సం 
తాన జు) వృత మాచరించి, ద్వాదశి 

దినమున విమ్ణు బేవ్రనక బృందా (తులసి వివా 
"హాూాత్సేవము జరిపి పూజింతురు. (పండుగుల 

నుచూడు(డు. మహావకాదళులు చూడుండు.) 

భీషు కుడు --- విదర్భ దేళాధీళుండు.. 

కమా రుక్సిణీచేవి. కుమాళ్ళు 
౨ రుక్టుధరుండు ౩ రుక్ళ కేళుండు, ర రుక్మబా 
హువ్హు ౫ రుక సెతు9ండు. 

భషసంచకపు-_మాథుళుద్దమున వకా 
దశ్స్ ద్వాదశి తియోదళి, చతుర్దశి పౌర్షవిం 
తిధులు, 

బిష్తుండు--అతి చంద) వూరును కురు 

సంతేతిటీ లయుడు. లేంది ఛంతనమహారాజు, 

తలి మానవరూపధారిణి యగు గంగా బేవి. 

సోదరులు చితాంగదు(డు విచితవిర్యుండు 

ననువారు. భిన్నోదరులు. 

భీము డసష్టవసువులలో. గడపటివాండగు 
ప్రభానుండు వశిష్టునిశాపము న నిటుల జన్మించె 

నని చెప్పబడినది. అఇతండు ధర్మశాస్త వేత్త, 

విలువిద్య యందు విశారదుడు. బ్రహ్మచారి, 
భారతయుదమున కౌరవసేనలకు దళవాయియె 
వదిదినములు యుద్ధముచేసి యర్ధునునిబాణ 
హతుం డె యు త్రరాయణము ప వేశించువజుకు 
శరతేల్బము పె శయనించియుండి య శెవధర్శ 

ములు నెజీంగించి యేకాదశిరోజున నృరీరము. 
విడిచినవా(డు. ఈతనిపేర నేటికిని భీవ శ్రవకాదళి 
విలువంబడుచున్న ది. ఈయనకు 'చేపవితుం 
డను పేరు కలదు. 

౧ రుక్మి. 



భేంజాయ నగోతిము 

భుంజాయన గూత్రము-- (శండిల 
గణము చూడుందు,. 

భుంజాలగూత్రము-శ ండిల గణము చూ. 

భుగ్న నెత్రసన్ని పాతము- (సన్ని పాత్ర 
దోవము చూడుండు),. 

భుజంగవివ జానీతే భుజంగచరణ 
ఫ్రైతిమ్ు--ఇదిసంసలృత భామయందలిలోకో క్రి 
వాములయ కుగుజాడలు పామున కే తెలుసునని 

యర్థము. 

భుజంగనగరవము- (ఉరగవురముచూ) 
భుజంగాసనవము--యోగశా్త్రమునం 

జెప్పంబడిన యాసనములలో నొకటి. బోరగిలం 

బరుండి నాభి కిరుప్ఫక్క-ల- జేతులుంచి యూర 

భాగము భూమి కంటకుండం గొంచెము పెకి 

లేవ నెత్తుట భుజంగాసస మనంబడును, 

దీనియ భ్యాసమున కుండలినీప9బోధ మగు 
నని చెప్పంబడినది. 

భుజంగినిముదం --- యోగాభ్యాస 
విధానమున6 జెస్పంబడిన వింశతి ముద లలో 

నొకటి. 

మెడను ముందునకు పీలగునంతవజకు చాచి 

వాయువును లోనికి బీల్పుచు వదలి వేయుచుం 
డుట భుజంగినీముద) యనియు, దీనియ భ్యా 

సము సకలరోగని వారణప౦ద మనియు. జెప్ప 
బడినది. 

భుజపత్రిచెట్టు (భూతఘ్సి చెట్టు)-- 
లా, Betula Bhojapathra. సం, భూర్జ 
పత్రభూతభ్ను ః,భూతవా,వల్కదుమః,భాజః, 

భుజప తియాకుకసములందుు లేక కపాయము 
నందు కర్ణ రోగములు నివారించు గుణమును, 
మేహ కాంతి గల్తించుగుణమును, ర_క్ష్వపెత్య శ్లేష్మ 

ముల హారించుశ క్రియు. గలదని చెప్పబడినది, 
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భుజాసనము-- యోగళాన్హ్రుమునం 
జెప్పంబడిన యాసనములలో నొకటి. ఇది 
ద(విధము. 

౧: వామభుజాసనము.__ ఎడమశకాలిమడ 
మను సీవనిస్థా నముకింద (గుదస్థానముకడ) 
నుండునటునుు కుడికాలిమడమ నెడమకాలి శీల 
మండ ots నిలువున నుంచి, కుడి మో. 
కాలిపై కుడి మోంేతి నానించ్చి కుడియరచేతిని 
కుడీవిజుదుపై నానించ్చి ఎడమ మోంచచేతిని ఎడ 
మచవెపునేల కానించి, ఎడమయరచేతియందు 
గడ్డము నానించి, ఎడమవైపున క్రొొరిగి కూర్ముం 
డుటకు వేరు, 

౨. దఠీణభుజాసనము- కుడి కాలిమడమను 
సీవనిస్థా నముకి9ంద (గుదస్థానమున) నుండున 
ట్రును, ఎడమకాలిమడమను కుడికాలిసీలమండ 
కొంటునటుల నిలువుననుంచి, ఎడమ మోకాలిపై 
ఎడమ మోచేతి నానించిి ఎడమయరచేతిని 
ఎడమవీరుదుపై నానించి కుడి మోంచేతిని కడి 
చెపునేల కానించి, కుడియరచేతియందు గడ్డము 
నానించి కుడివైపున కొరిగి కూర్చుండుట. 

దీనియ భ్యా సమున వామాసనమందుదవ్నీణ 
నాడియు, దమీణాసనమునందు వామనాడీియు 
చలించుచుండునని చెప్పబడినది. 

భుజ్యుండు న్ భుజ్యుం డొశబుపి.. ఈ 
తండు లహ్యునిపు తుండు. జనకుని పండితసభలో 
(యాజ్ఞ వల్ట్యునిి “పరీవీ త్తనయు లేలోకమున 
నుండి”రని యాజ్ఞ వల్ట్యునిం బ+శ్నించుటయే 
గాక  భరతఖండమునకు. బశ్చిమముననున్న 
మద) దేశము మొదలు (పాగ్భాగమున నున్న 
మిధిలవరకును పరీశ్నీ త్తనయులం గూర్చి వెద 
కుచు శకునముల నడుగుచు వచ్చెను. జనమే 
జయులయందున్న తేన పేమ నిట్లు వెల్లడించెను. 

భుమన్యువు లేగ హుతమన్యుండు- 
అతి చంద పూరువు సంతతి తలి) యుడు 
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తండి) భరతేమహారాజు. కుమాళ్టు బృవాతు 

తుడు, నరు(డ్కు గర్షుండు, మహాోవిర్యు(డునను 

నల్వురు+, తల్లి సునందా దేవి. ఈతడు భర ద్యా 

జాని తవోమహిమవలన । త ల్లిదండు)లకుం గల్లిన 

సుతుండని చెప్పబడినది. 

భువనములు ౧౪-చతుర్షశ భువనములు. 
భువన మన లోకమని యర్థము. 

ఊర్థ్వలోకము లేడు- ౧ భూలోకము, ౨ 

భువర్లోకము, 3 సువరోకము, ర జనలోకము, 

౫మహర్షోకము,౬ తపోలోకము,౭సత్యలోకము,. 

అధోలోకము లేడు- ౧ అతలము, ౨ విత 

లము, 3౩ సుతలము, ౪ తలాతలము, ౫ రసా 

తలము, ౬ మహాతలము, ౭ పాతాళము, వీటిని 

ఇర భువనము లందురు. 

భువనాధ్వ---భువనములు రెండుసూరుల 

యిరువదినాలుగుగ వ. (గ్రంథము 

లందు. 'జెప్పంబడినది. ఏటి స కంట 

“భువనాధ్వ” యని పేరుకలదు. ఇట *భువనః? 

మనిన పవి, త్రస్థలి యని యర్థమంట. ఇవి శివలిం 

గస్థావితమునై. లైయున్న పవి ేస్థలులుగ 'నెజుంగ6 

దగును. విట్లంగూార్చి సిదాంత కేఖరమను (గంథ 

మున ,నెమి త్రికకాండలోని వడధ్వశోధన (పక 

రణమున వివరింపంబడియున్న ది. 

౧ అనా శీత భువనము, ౨ అనాధభువన 

ము ౩ అనన్తభువనసము, ఈ వో్యోమరూవిణీభువ 

నము, ౫ వ్యాపిన్ భవనము, ౬ ఊర౧గాభువ 

నము, ౭ మోచికాభువనము, ౮ శేచికాభువ 

నము, ౯ దీవికాభువనము, ౧౦ ఇందికాభువ 

నము, ౧౧ ఇాంత్యతీతభువనము, ౧-౨ శాంతి 

భువనము, ౧౩ విద్యా భువనము, ౧౦ ప్రతి 

స్థా భువనము, ౧౫ నివృట్రి భవనము, 

౧౬. సదాశివభువనము,౧౭.శిఖండీశభువనము, 
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భువనము, ౨0౦+ వశరుద )భువనము, ౨౧. వీక్ 

way శివో త్రమభువనము, 

అః ౨౩2 నూడేశభువనము, ౨ర్ర* . అనం తేశభువ 

నమ్ము ౨౫%. మనోన్మనీభువనము Dee సర్వ, 

భూతదమనీభువనము, 2౭, బలపిమ ధసీభువన 

ము, ౨౮. బలవిశరిణీభువనముు ౨౯+ కలవి 

కరిణీభువనము, ౩౦. కాళీభువనము, ౩౧. రౌదీ 

భువనము, ౩-౨ 'జ్యేస్రాభువనము, 33 వామా 

భువనము, 3౪౮ అంగుష్టమాతభువనము, 3% 

ఈశానభువనము ౩౬ ఏ శేకణాభువనము, 3౭ 

వకవీంగభువనము, ౩3౮ ఉద్భవభువనము, క్రి౯ా 

భవభువనము, ౪0 వామచేవభువనము, ఈ౧ 

మహాద్యుతిభువనము, ౮-౨ సిఖదభువనము, 

శ9 వకఏరభువనము, రర పంఛాంతకభున 

నము, ర ళూరకభువనము, ౪౬ వీంగళ 

భువనము, ౪౭ న టం. 

సంవర్రకభువనము, ర౯. కోోధభున 

నము, ౫౦. వఏశళివభువనము, *%౧. అనంత 

భువనము, ౫.౨. అజిభువనము, ౫౩, డొమా 

పతీభువనము, ౫౮. పీఛండ భువనము, సి స్మ, 

వకపవీరభువనము, ౫౬. ఈశానభువనము, ౫౬ 

భవేశ భుననము, ౫౮. ఉగ భువనము, ల. 

థీమభువనము, ౬౦* వాముభువనము, ౬౧ 

శ్రీ(క్షంఠ భవనము, ౬౨ ఉమాభువనము, ౬౩. 

కౌమార భువనము, ౬ర _వెపష్తవభువనము, ౬౫ 

బాళహ్మ్య భవనము, ౬౬ (భెరవభువనము, ౬౭ 

కృతభువనము, ౬౮ అకృతభువనము, ౬౯ 

బహ్మభువనము, ౭0 పాణేశ భవనము, ౭2౧ 

సౌమ్య భువనము, ౭9 ఇంద )భువనము, 73 

గాంధర్వ్యభువనము, ౭రయతు రాత సభువనము, 

౭౫ పెశాచికభువనము, ౭౬ స్థలేశ్వర భువనము 

౭౭ స్థూ లేశ్వరభువనము ౭౮ శేంఖకర్ల భవనము 

౭౯ కాలజూానభువనము, ౮౦ మండ 

నము ౮౧ మాకోటిభువనము, ౮౨ ద్విరండ 

—D_9 
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భువనము, ౮౩ చకలండ భువనమ్ము 
లారీ స్టాణుభువన ము, ర్మ స్వర్థాతు. 

భువనము, ౮౬ భద ర్ల భవనము, ౮౭ గో 

వ్ ర్రభువనము, ౮౮ మహాబలభువనము, ౮౯ 

అవిము క్రభువనము, ౯౦ రంథకోటిభువనము, 

౯౧ వ(స్త్రుపాదుక భువనముు ౯౨ భీమేశ్వర 

భువనము, ౯౩ మ హేందభువనము, ౯౪ అట్ల 

పోసభువనము, ౯౫ విమ లేశభువనము, 

నఖలభువనము, ౯౭ అనాఖలభువనము, 

కరు వ్నేతంభువనము, ౯౯గయాభువనము, ౧౦౦ 

_భెరవభువనము,౧౦౧ కేదారభువనము, ౧౦-౨ 

మహాకాళ భువనము, ౧౦౩ మధ్య మేళ భువనము 

౧౦౪ అఆమాతక భువనము, ౧౦౫ బిల్వేశ భువ 

నము, ౧౦౬ శ్రీశెలభువనము, ౧౦౭ హరిశ్చం 

దభువనము, ౧౦౮ నకులీశ భువనము, ౧౦౯ 

భారభూతి భవనము, ౧౧౦ దండీశ భోవనము, 

౧౧౧ ము౦డీశ భువనము, 

ఓషధీ భవనము ౧౧౩ పుష్కర భవనము, 

౧౧౮ నైమిశారణ్య భువనము, ౧౧౫ వ భాస 

భువనము, ౧౧౬ అమెేశ భువనము, 

భదిశాళీభువనము, (౧౧౮ ఏరభద భువనము, 

౧౧౯ తలోచన భువనము, ౧-౨౦ లిస్సుభోవ 

నము, ౧-౨౧ నభోభువనము, ౧౩౨ వివాహా 

భువనము, ౧-౨౩ సంవాహ భువనము, ౧౨౮ 

(తిద శశ భువనము, ౧౨౫ |పళ్యకుభువనము, 

౧-౨౬ గ ణాధ్యవీ భవనము, ౧-౨౭ విభుభువ 

నము, ౧-౨౮ థంభుభువనము, ౧.౨౯ దంస్పై) 

యభువనము, ౧౩౦ వజ్శాభువనము, ౧౩౧ ఫ 

ణేంద) భువనము, ౧౩-౨ ఉదుంబరీశ భువనము, 

౧౩౩ గసనభువనము, ౧౩౪ మారుతాళ భువ 

నము, ౧౩౫ కో ధనభువనము, ౧౩౬ అనంత 

భువనము, ౧౩౭ వృష ధరభువనము, ౧౩౮ వృ 

పభభువనము, ౧౩౯ బలి వీయభువనము, ౧౪౦ 

భూతపాల భువనము, ౧౪౧ బ్వేప్ర భువనము, 
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౧-౨ శర్వభువనము, ౧౪౩ సురేశ భువనము,. 

౧౪౦ వేదపారభువనము ౧౮౫ జ్ఞానభుగ్ళు 
వనము, ౧౪౬ సర్వజ్ఞ భువనము, ౧౪౭ ఈర 

భువనము, ౧౪౮ వి ద్య్వాధిపభువనము, ౧౪౯ 

ప్రకామద భువనము, ౧౫౦ |పసాదిక భువనము,, 

౧౫ ౧శ్రీదృగ్భు వనము, ౧౫౨౮ _కృదృగ్భువనము 

౧౫౩ లత్మదృగ్భు వనము, ౧౫౪ జటాధర 
భువనము, ౧౫౫ సౌమ్య చేహ భువనము, ౧౫౬ 

ధన్యభువనము, ౧౫౭ రూపవద్భు వనము 

౧౫౮ నిధీశభువనమ్ము ౧౫౯ మేఘవావాన 

భువనముు ౧౬౦ క పర్షి భవనము, ౧౬౧ పంచ 

శిఖభువనము ౧౬-౨ పంఛాంతక భువనము, 

౧౬౩ తుయాంతకభువనము, ౧౬౪౮ తీత భువ 

నము, ౧౬౫ సూత్ముక భువనము, ౧౬౬ మా 

వేగభువనము, ౧౬౭ లఘుభువనము, ౧౬౮ 
శీఘీభువనము, ౧౬౯ సునంద భువనము, ౧౭౦ 
మేఘనాదభువనము, ౧౭౧ జలాంతక భువనము, 

౧౭ ౨ దీర బాహుభువనము, ౧౭౩ శవయభద) 

భువనము, ౧౭౪౮ శ్వేత భువనము, ౧౭౫ మహా 

బలభువనము, ౧౭౬ పాళహ స్తభువనము, ౧౭౭ 

అతిబల చూడభువనము, ౧౭౮ బలభువనము, 

౧౭౯ ఊాంస్ట్రభువనము, ౧౮౦ లోహిత భువ 

నమ్ము ౧౮౧ ధూమభువనము, ౧౮౨ విరూ 

పాతు భువనము, ౧౮౩ ఊర్ధ్వ శేశి భవనము, 

౧౮౪ భయానకభువనము, ౧౮౫ [క్రూరదృవ్టి 

భువనము, ౧౮౬ హంతు భువనము, ౧౮౭ 

మాగణభువనము,౧౮౮నవృ_ట్టిభువనము౧౮౯ 

ధర్మపతీభువనము, ౧౯౦ అధర్మ పతీ భువనము, 

౧౯౧ వియోక్షృభువనము, ౧౯.౨ సంయో 

_కృృభువనము ౧౯౩ కర్చృభువనము, ౧౯౪ 

విధాతృభువనము,౧౯ ౫ ధాతృభువనము, ౧౯౬ 

హరభువనమ్ము ౧౯౭ మృత్యు భువనము, ౧౯౮ 

యామ్యభువనము, ౧౯౯ తయాంతకి భువనము- 

-200 భస్తాంతేక భువనము, రల బబ్బభువనం, 
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౨౦౨ దహనభువనము, ౨౦౩ జగలనభువన 

ము ౨౦౪ వారణభువనము, ౨౦౫% ఖాదక్ 

భువనము, ౨౦౬ వీంగళభువనము, ౨౦౭హుతా 

శ్రనభువనమ్కు_౨౦౮ అగ్నిరుదభువనము, ౨౦౯ 

(తిదిశాధిప భువనము, ౨౧౦ వీనాకిభువనము, 

౨౧౧ శా_స్ఫృభువనము, ౨౧-౨ అవ్యయ భువ 

నము, 3౧౩ విభూతిదభువనము, ౨౧ ర్మపమర్ష న 

భువనము, ౨౧౫% వజ చేహ భవనము, ౨౧౬ 

బుద భువనము, .౨౧౭ అన్యజా భవనము, 

౨౧౮ కపాలీశభువనము, 9౧౯ రౌదభువ 

నము, ౨-౨౦ వైహ్యవభువనము, ౨౨౧ చా 

హ్నభావనము, ౨౨.౨ హాటకెభువనము,_౨.౨౩ 

కూశ్శ్చాండ భువనము,_౨౨ ర కాలాగ్ని భువనము. 

భువనాష్టకము(అష్టభువనములు)- 

౧ రుద్రభువనము, ౨ విష్ణ్టుభువనము, ౩ బావా 

భువనము, ౪ సత్యభువనము, ౫ కూశ్శాండ 

భువనమ', ౬ హాట కేశ్వరభువనము, 2 హూ 

హూభువనము, ౮ కాలాగ్ని భువనము. ఇవి 

పవితవంతములు, సుపిసిద్ధములు, ప్రధాన 

భువనములు నగుటో అష్టభువనము” లని"వేరంది 

నవి, (భువనాధ్వ చూడుండుం) 

భువనేశ్చరవుం---ఉత్క-ళ దేశమునందు 
జగన్నాధ మెట్టి విష్ణుతెత్ళమో భువచేశ్వర 
మట్టిపోల్కి గల నీవత్నే తము, కాని మిగులధన 

వంతమెనది కాదు, ఉత్కలులు తమచేశమున 

కృ స్టార్క- పార్వతీ హర శేత్రములు నాలుగు 

గల్లియుంట (అనగా కృష్ణవేతిము జగన్నాధ 

ము లేక పూరీ. అర్క- వేతిము లేక నూర్యశ్లే 

తము కొొనార్క-ము. పార్వతీ లేక విరజూబేఏ 

వేతిము జాజిపూర్. హార (లేక శివ వేతి 

ము భువనేశ్వరము నని'భావము) నీపాొంతసీమ 
బహు పవితివంతముగు  చేశమని గర్వముగ 
పల్కె_దరుం 
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బ్రచటి fi శమునందలి శివలింగ 

మును '“లింగరా జనియు నందురు. భువ నేశ్వ్యర 

మన భువనాధినాధుండగు ఈశ్వరునివ్నైతంమని 

లేక ము చెప్పం బడినది. శెవాగమములందు 

శీవన్నైతగములను భువనములందురు. ఆవరణము 

ననే పార్వతీ బేవి యాలయము కలదు. లింగ 

'రాజస్వామి సృష్టి స్థితి ల మాత్సుక శివలింగ 

మని చెప్పబడి యున్నది. 

భువ నేశ్యరమున లింగరాజ స్వామికి నివేదన 

మునర్భ(బడిన (ప్రసాదములు వర్షవివతుతం బా 
టింపక సర్వవరక్షముల వారును, కలసి భుజించుట 

కలదు. ఈ యాచారము జగన్నాధమునందు 

వలెనే యిచటను నడుచుచున్న డి. భోగ నెవే 

ద్యములును విశేషముగ జరుగుచుండును. 

(పథాన దేవళము ౧౮౦ అడుగుల యెత్తు 

కలది. సున్నము లేకుండ రాతిపేప్పన కట్టంబడి 

రాతిమేకులచే బిగింపంబడినది, కి. వె. ౬ మొ 

౯వశ తాబ్బముల మధ్య కాలమున. గట్టంబడీనది. 

ఇ్రదియొక "పెద్ద మయావరణ గోడలమధ్య నున్న ది. 

పని చాల చితముగానుండి చూడ (దగియుం 

డును. ఈ మావరణమున నటువదియై దితరచే 

వళములు కలవు. అందు పార్వతీ దేవి "దేవళము 

వాల సుందరవంతమగు పనితనము గలది. 

భువ నేశ్వరమున గాముమధ్యము గా చిందు 

సరోవరము కలదు, అది యొకపాటిచెటున్ర. 

దానియుదకములు సమ _సవవిత్ఫి తీర్థ ములనుండి 

యు ఉదకబిందువులం జేర్చి యిందు నింపుటచే 

“బింభుసరోవవ*ి మనుపేరు గలెనంట. త 

మత పాబల్య ము తేని హిందూమతము తిరుగ. 

దలయెత్తుకాలమున నుత్క_ల బేశవు కేసరివంశ 

నృపతు లీచేవళ సముదాయముల నిగ్దింపం జేసిరి. 

ఒక రాజవంళపు శాఖ వెతరణీనదీతీరపు జూజి 

ఫురమునందునను, మతియొక శాఖ భువ నేశ(ర 



భువ నేళ్ళ సరము 

మునను రాజధానులుగ రాజ్య మేలు చుండిరి. 

ఇది భువ నేశ్వరపు రాజులపని. 

దీనియుచ ఏ కాలమున భువ నేశ్వ రారణ్య మున 

మొత్త మేడు వేల బేవళీములుండెనని యచటివా 

రందురు. ఇస్వుడు చాల భాగము పాడుపడీ 

పడుచున్న వి. ఈబేవళము లన్నియు నొకచే 

నున్నవి కావు. కొన్ని చేవళము లొకగుంపుగ 

నుండీ, ఇట్టిగుంపులు చుట్టును వేర్వేరు తావులళుం 

జెదరియున్న వి. ఈ|పాంతారణ్యమున కేకాంబర 

వన మని పేరుండె నంట. అపే రొకశివలింగ 

మునుండి కలైనంటం ఆశివలీంగ మిప్పటికి చేకాం 

బరనాధుండను పేరున పథాన చేవాలయావరణ 

మునం దున్న ది. అది చాల పురాతనవము.టం 

చేవాలయములందు పరళురా మేశ్వర దేవాల 

యము కీ, వె, "రెండవళతాబ్బమునాంటి పురా 

తనపుంబనియనియు,లింగ రాజ స్వామి( పథాన) 

డేవళము 9. వె. ఆరవ శతాబ్బమునాంటి పని 

యనియు దక్కిన యితర చేవాలయసము 

చాయ మౌాజవశ ఆౌబ్బము మొదలు పండెండప 

శ తాబ్బముల మధ్యకాలముస నిర్మింప. బడిన 

వనియు6 బరిశీలకు లనుచున్నా రు. ప్రధాన 

చేవళమున దీపారాధనలందు లలిలేందుకేసరి 

చసురు వచించుచుందురు. 

ఈ|పాంతములందు చితకల పరశు ణా మే 

శ్ర్యరమున పాిరంభమై, లింగ రాజ స్వామి చేవ 

భముననుచ్చదశ నంది కోనార్కి_ దేవళమున నిల 

చిపోయినదని యా పాంతఫపు6. బనివాం (డనుట 

కలదు. 

శేసరివంశ నృపతు లీచేశ్రము నాజువందల 

నత్పరములు పాలించిరందురు. వారు శివభక్త్తు 

లంట. వారి నివాసదుర్ల మిప్యుడు పాడుదిబ్బయె 

లింగ రాజ స్వామి చేవళ(పు దవీణభాగమున 

సంతతోంటపిక్కను గాననగుచుండును, ఇచ 
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టికింగాంతదూరమున పొలములందులగల రాజూ 

రాణికో వెల యెక్కు-వసుందరవంత మైనది గారీ 

"కేదార మనంబడుతావునంగల చేవాలయముూ 

లలో నొకటియగు ముక్తేశ్వర చేవాలయ మెక్టువ 

పనితనము గలది. అట గారీకుండ మను జలా 

పవావాకుండమును, కేదారపండము, సీదకుం 

డము ననునితర జలకుండములు రెండు “మినిర 

ల్యాటర్సు” అని చసేరందినవి. ఇంళకను ననేక 

గుంవులుగ చేవాలయములు  చెదరియున్న విం 

ఖండగిరిగుహ లిటకు నాల్లు మైళ్ళుండును. మంచి 

బాట కలదు. (ఖండగిరిగువాలు చూడుడు.) 

భువనేళ వరమున _కెదుమైళ దూరమున ధవళి 

యనంబడుగా )మముకడ నశ్వతమగిరి యనం 

బడు గండశళశిలాతలమునం గొన్ని యళోకుని. 

శాసనములు కలవు. అవి పదమరాడుశాసనముూ 

లనియు, నందు కడపటి రెండును త ర్యాతికాల 

మున నటం జేర్ప్చంబడిన వనియుం దలంపంబడు. 

చున్నవి. ధవళి తొల్లింటి తోసలివుర మని 

పోల్చుచున్నారు,. ఇటనేయున్న గణేళునివిగవా 

మియాత్త_ల దేశమంతటియందు నారంభమున. 

జెక్క-ంబడిన మొదటివిగహమందురు. 

భూకంపము (Earth quake)-ఖామి 
యొక్క పెవెర హఠాత్తుగా కడలుటకం జేరు. 

అడుగునంగల యగ్ని వేడి మొదలగుకారణము 

లవలన నుపరిభాగము కదలి పగిలి పల్లముగనై 
లేక మెరకగనై వాఠాత్తుగలల్లిన చీకాకును 

భూకంప మందురు. అగ్నిపర్వతములు భూకంప 
కారణ మందురు. 

కొండపిక్క_భాగములు మిగుల వాటము 
గలపిగనుండీ పెకారణములవలనను, పెనుండీ 

బరువ్రుయొక్క- ఒ_త్సడీవలనను, వరాధికస్యమువల' 

నను జూజుటకు “Lam 510) అనియెదరు. 

భూమి కదలుట్క కూలుట్ట్క పెరుగుట 



భూశంపములు 

మొదలగునవి. ఇవి యగ్ని యొక్క పవియని 

తేలంపంబడుచున్న ది. (Mountains చూ 

భాకంసవముంలు-భాకంపములు Earth 
quakes అనియు, Earth shakes అనియు 

సొంగ్గ పరిశీలకులు ద్వివిధముగ విభజించి, భూగ 

ర్భమందుండు అగ్ని వేడి కొన్ని కారణములవలన 

నొక్కొెకతరి నొకొ్కొ_క దెసకు విజృంభించుక తేన 

దానిపైనున్న భూమిపొరలు(Earth layers) 

ఒండొంటి నొరసికొనుటతో కదలిక destUr- 

bance యేర్చడి యాచలనము భూమిపె పొరం 
గదుపును. ఒక్కొళతతి భూమి నుబికించును. 

ఒక్కొ-కతరినాపెపొరను గృంగ జేయుచుండును. 

ఇవి యన్నియు భూకంపములే, అన్నియు 

భూపియంత రాళ మందలియగ్ని యొక్క స 

పీమాదజన్యము లే. 

ఇంక భూచలనమనులంగూర్చి వివరించుట 

కష్టము. ఏల యన భూమి తనకుతాని గిరగిర 

తిుగుచుంట భూచలనమే యగును, 

తిరుగుచు సూర్యునిం జుట్టవచ్చుచుంట భూచల 

నమే యగును. ఈతిరుగుటలందు కడుంగడు 

సూరము పరి శుట నతితిగరితగతిగా నుకువవల 

సియుండునుం ఈయవస్థయందు పొరలు పొరలు 

గనున్న భూమి పెపొరలలో అడుగుపొరలుగూడ 

చల్ల బడుట సంభవించిన చో ఆచల్ల బడిన పొర 

సంకో-చము(తగ్గిపోవుట కృంగం జేయును. దానిపై 

నానుకొనియున్న పె పెరలుగూడ నించుక కర 

దికి గృంగవలసి యుండును. అట్టితరి భూచల 

నమో భూమి కందికి దిగబడి కృంగుటయో 

సంభవింపవచ్చును. దానినిగూడ పొరపాటున 
“పెళ్కఒండు) భూశంప మనియెదరు, 

అ 

భూాకంపములు భూమిలోపలిభాగమందున్న 

“వేండినుండీ కల్లుచున్నవి. భూమి పొరలుగా నుం 

డును. అందు -ప పొర చలబడీయుంట నందు 
0 యగ 

2808 భూాఖండ ములు 

వేడి యధికము గానుండదు. పెపొరలోని వే(డి 

పొరసె నానియుండును గాన, లోనిపొర చల్లబడి 

కుంగుచున్న కొలంది సెపొర దిగంబడివోవలసి 

వచ్చును. దీన్నికె అపాంతమున కదలికగల్లును. 

దీనిని భూకంప మందురు. ఒకొ-కచో వేడి 

యతిశయించుటవలన  నుబుకుటతో పెపొర 

పగులుటయు గలదు, ఆపరిసరములు కదలుట 

భూకంప మనంజడు చున్నది. భూకంపములు 

జపా౯ా చేశమునను, న్యూ జీలండు చేశమునను, 

తరుచుగ గల్లు చుంట గాననయ్యెడిని. లోని 

యన్నిగడబిడలు, అగ్నిపర్వత సంబంధము నంోల్లి 

నను గలుగవచ్చును లేక సముదంపుం గింది 

భాగమున గల్తీనను గలుగవచ్చు ననుచున్నారు. 

భూకంపము భూమి పెపొరయందు గడబిడతరం 

గమును గల్లించును. అది కొంతదనుక పయన 

మొనర్చి యాగీపోవును. భూకంపము నప్పదా 

యకము, 

భూఖండవులు (నవఖండవులు)- 
భూఖండమన నిట నార్యా శ్రాంతభామియందలి 

ఖండము లని భావము. ౧ భరతఖండము, ౨ 

ఇందోఖండము, 3౩ చరుఖండము, ర గభప్తి 

ఖండము, సో నాగఖండము, ౬ 'తాంబ ఖండ 

ము, ౭ వారుణఖండము, ౮ సామ్య ఖండము. 

౯ా గంధర్వఖ౨డ ము. 

ఇంక నాంగ్గులచే ౧ ఆసియా ఖండము, 9 

ఐరో పాఖండము, 3 ఆఫికాఖండము, ర అమె 

రికాఖండము, ౫ ఆస్త్రేలియాఖండము (Con- 

tinent) నని వివరింప(ంబడి యున్నవి. 

పురాణముల మతేమున భాస్కరాచార్య 

సిద్ధాంతో_క్రభాఖండములు తొమ్మిది” జెప్ప 

బడినవి. ౧ ఇంద౦ఖండము, ౨ క శేరుమత్టం 

డము, ౩ తామిపర్షి ఖండము, ర గభస్తి 
మతీఖండము, ౫ కుమారికఖండము ౬ నాగ 



భూమన వేగము 

ఖండము, ౭ సౌమ్య ఖండము, ౮ వారుణఖండ 

ము,౯ గాంధర్వఖండము.(కాంటి నెంటు చూ.) 

భరాగవున వేగము ---- భూమి తనక 
తానై గిరగిర తిరుగుచు (ఒకదిసము) సూర్యుని 

జుట్టి యొకసంవత్సరము నాంటికి యధాస్థా నము 

నకు వచ్చుచుండు గమనవేగమును పరిశీలకులు 

సెకొండునకు పదునెస్మిదిన్నర మైళ్ళని లెక్కించి 

యున్నారు. ఇట్టగు నేని గంటకు 8280 మైళ్ళును, 

దినమునకు 198720 మైళ్ళును గావలయును. 

ముజియు నిశ్తే యగుతజి సంవత్సరమునందు 

భూమియొక్క. గమనవేగము 7,25,79,720 
మెళుండును. 
60౧ 

ఫివంగి ముఖమునుండి విడువంబకడిన గుండు 

సెకండునకు రెంకువేలయడుగు లేగుననియు, 

మేఘుములనుండి యుఅుముధ్వని సెకొండునకు 

1140 అడుగు లేగుననియు మెటుపుయొక్క 

వెలుతురు సెకండునకు 186000 మైళ్ళేవగు 

ననియు పరిలీలకులు చెప్పుచున్నారు. సూర్యుని 

నుండి ధ్వవి భూమికిం 'జేరువజకు పదునాల్గు 

సంవత్సరముల కాలము పట్టునందూరు, "వెలుగు 

149 సెకండు లేక యొకగంట పదిమినిట యిరు 

వదితొమ్మిది సెకం డగున(ంట, - 

భూగర్భ శాస్త్రవు- (జియోలోజీ చూ, 

- భూగోళవు ఏర్పడుట---వాశ్చాత్య 
వా్రు వేత్తలు సూర్య గోళము చల్లంబడుచు 

సంకోచావస్థ (Condensing) జెందుతతి 

మున్న కప్పకు _ైలికరయగుచున్న కొంతముక్క- 

విడంబడి ఈతరునందు గోళముగ నై రానురాను 

చలారుచు భూామిగ నై నదందురుః విడంబడు 

తటే నది మండు గాసెన్ (Cases) కరంగిన 

లోహాదులు (Molten metals) గానుం జె 

నంట. చలంబడుచు సంకోచావపం జెందుకతి 

దానిలో సలిభాగమున నొ త్తంబకుచున్నయగ్ని 

2809 భూగోళ శాస్త్రము 

(చేలి 'వెలుపలీపొరం బగల్బుకొన బజయటంబడు 

టయు, నవియుగాడ గాంతకాలమునకు చల 

బడియారి పోవు చుండునవియే యగ్ని పర్వతములు. 

లోవావదార్థము చల్ల (బడి ముడుచుకొనుచుండ 

దానినుండి ఆంగ్గమున (ఏl8gి అనబడు 

పర మనా బయటకువీండ బడి నదియె చిట్టమనం 

బకుచున్న ది. అట్లిపని యే యిక్కౌ.లపు 1012 

Foundry యందునను జరుగుచుంటం గాన 

నయ్యిడీని. 

ఇశ్తుర్పడిన భూగోళంపు వెలుపటివారయం 

దినుము, సున్నము (1106), గంధకము, సోడి 
యమ్ పొటాపియము లనంబడు సదారము 

లున్నట్లు కన్లొన బడినవి. అవి జీవనాభథార 

పదా ములు: మజియు నాభామిమయొక్క_ వెలు 

పటిపొర  పగులుకాలములందు భూగర్భము 

నుండి యావిరి వెడలి యుదకముగ నేర్పడు 

టయు, Carbon dioxide gas ను కలిసి 

భూమియం దుదకము గళెనంట. వాతావరణ 
మును నిటులనే యేర్పడియె నంట. సూర్య గో 

ళ్ మునుండి వేరై న యూభూగోళము కోటకొలంది 

వత్సరములి ట్రగ్నియందు. గడవీన పిదప నీ 

మార్పులు గలైనంట. ఉదక మావిరి యగుచు 
'మేఘములై తిరుగ వర్షించుచు భూమిం చేరి 

దానిని బెకలించి తిరుగ లోనికింజనుచు నిహ్లు 

డున్న పదునుకు. దెచ్చెనంట, 

భూగో భశాస్త్రవంం (690829) — 
భోూమినిగణూర్చిన సంగతులం చెల్పునది భూగో 

భశ్యాన్ర్రము. దీని కాంగ్రమున ‘Geography’ 

యచెదరు. (గీక భాహయందు Ge అన భూమి 

కిని Graphe యన వివరమునకును నాన 

స్శాస్తు 'మొక్క-_భూమినిగూర్చి తెల్పున బే గాని 

యితీరగోళములం గూర్చి తెలుపుళాస్త్రుము 

కానేరదు. ఇంకను మానవ్రునకును తత్పంబంధ 
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జానములందుంగల యితరజంతుజాలములకు సం 

బంధముదృస్టితో వివరింపంబడినదని భావము. 

భూ గోళశా న్ర్రము వాయుటయన భూగో 
ళమునకు సంబంధించినంతవరకు ఖగోళ శాస్త్ర 

ము (As5tr0n0my) వవస్తువులచే నేవిధములు 
గ వేటచే భూమి చేయంబడినదో ఆవిధానము 

(Geology) సాయ నధర్శము( Chemistry) 
లును వివరింపబడిన దనియును, మనువ్యు నివా 

సమున కుపయోగించిగాని, అనుబంధించిగాని, 

యుండునంతవజకు వృత శాస్త్ర ధర్మములు 

(Botany) జంతుశ్యాస్త్ర ధర్మములు (200- 

logy), Anthropology, meteorogy 
యును నడచిన చరిత (History) యు. 

గూడ నిందు గలదనియు నెజుంగ వలయును, 

ఇట్టిభూగోళ శాస్త్రము సర్వసాథధారణముగ 

నాల్లువిధము లెయుండెడిని. Mathematical, 

Physical, Political, Commercial 

భూగోళము లని చతుర్విధములు. 

౧. Mathematical Geography భూ 
మియొక్క_ఆకారము, పరిమాణము, దానిచలన 

ముయొక్క_ విధానము, దానికి సూర్య చం దాది 
ఇతరగోళములతోంగల సంబంధములను వివరిం 

చును. ఇది యంతయు నంకెలు గణితము. 

గల్లియుండును, 

2. Physical Goography- భూవిం 
యొక్క శరీరముం/ార్చి దెలుపునడి. అనగా 

భూమిమొ క, యుపరిభాగము (అగుపడురీతి 

భూగోళ మందలి భాగము (Land) జలభాగము 

(Ocean sand rivers), పర్వతములు 

(Moun £81n5) వాతా వరణములు (Atmos- 

pheres} వాయుపివావహాములు, జలపవా 
వాములు (Ocean currents), భూమి పె 

వసించు పాణి సముదాయములుు భేదములు, 
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నైసర్షికముగ భూమియందు జరుగు మార్పులు 
(Natural forces which alter the 
surface) ఏీట్టనఛార్ని వివరించును. 

3. Political Geography- ఇది భూమి 
యొక్క వేర్వేటు భాగముల వసించు వేర్వేజు. 

జాతిప్రజల రాజ్య పాలనానుకూలముగ విభ 
జింపంబడిన భాగములగూర్చి చెలువును., వీట్లను 
జేశము లందురు. రాజకీయ ధార్మికమగు జాతీ 
యబల మీావిభాగములందువ రిం చెడిని,అనంగా 

నామాజ్యములు, సంస్థానముల పేరం బరగు 

భూ భాగములని యర్థము. ఈసామాగీజ్య ములు 
గాని, సంస్థానములు గాని, యెట్లుత్సన్న ము'లై న 
వో యెటుల వృద్దినందినవో, యెటుల త్నీణించి 
నవో, ఆయా దేశ పాల నము లెన్ని మార్పు లైట్లు 
చెందెనో దాని. చెల్పునది చేశచరిత9ము ౫న 
నిట్టి జాగ్రఫీ, చరి తాంత్మృక భూగోళ శాస్త్రము 
(Historical Geography) అనబడును. 

ర* ఇంక నాల్లవది Commercial Geo- 
graphy- ఇది ఆయా బేనములందు. గలుగు 
ఖనిజములు (20606215) వ్యవనాయకములు 
మొదలగు థాన్యాదులు, పం మొదలగు 

మానవోపయోగ సంబంధములగు సర్వమును 
గూర్చియు, వాట్లవిశ గ యముల గూర్చియు, అట్టి 
పదారు లన్య చెళములకు గొంపోవనగు 
మార్గ సౌకర్యము లం గూర్చియు వివరించును. 
ఇంకను మనుష్యుల కుపయోగించు చేతిపనులు, 
యంత సాహాయ్యమున నొనర్పంబడు పనులు, 
పదార్థములం గూర్చియు, వాట్ల నన్య చెశముల 
శకెసమతి దిగుముతులం జేయు నసౌకర్యములం 
గార్చియు వివరించునది. 

ఈనాల్లును జాగ ఫీయొక్క. నాల్లు భా గము 
లనియు, వేర్వేజు విధములగు జాగఫీలు గావ 
నియు, పేట్టలో నొక్క_టితో తక్కినవి సంబం 
ధముళల వే యనియు మనసునం దుంచుకొనవల 
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యును. ఇందు పొలిటికల్ జా గఫీ పధానమైనది. 

తరువాత జాగ ఫీయొక్క- నిజముగు బలము 

శమ్సర్సి యల్ జూ గఫ్ యని యెజబుంగ వలయును. 

ఫిజికల్ జాగఫయొక్క- శరీరతత్వమువంటిది. 

తక్కి_నదిపరివూణములవివగ్ర మే, ఇని యన్నియు 

ముఖ్యములే. అన్ని యు. గలిసియే జా గఫీకుండ 

వలసిన ధర్మము లన్ని బరిపూర్చి యగును. 

భూచవ్వుక లేక భూమిచవ్వుక-- 
వది దుంపలంగల్లీయున్న (అల్లమును బోలిన) 

చిన్న చెట్టు. లా. Kdempferia Rotunda. 

సం. దుునుణః, భూచంపకొక్క, భూమిచంపక 86 

దుంపలరసము సర్పవిషవార మనియు, స 
మూల చూర్గము లోనికిచ్చిన చేహమునందు చేరి 

గట్టిపడిన రక్షము, చీము, దుష్ట వదార్థకూట 

ములు గరంగించి వెడలించుథశ క్తి గలదనియు, 

వెకివాసిన కొత్త గాయముల మాన్నుథ క్రి 

గలదనియు. జెప్పంబడినది. 

భాచలనము (Motions of the 

Earth)— భూమి సూర్చునిం జుట్టివచ్చుటను 

భూచలనమందురు. భూమి సూర్యుని, చంద్రుండు 

భూమిని, ఆశీయించుకొనియుండు గోళములు 

(Satellites) గాన చందు9ండు భూమినిం జుట్టి 

తిరుగు చుండ, దానితోసపో భూమి సూర్యుని 

జుట్టి తిరుగుట భూచలనము. 

భూమి తిరుగుట యన రెండునంగతులు 

ముఖ్యము గా మనసునం దుంచుకొనవల యును. 

భూమి తనకుతానే సర్వడా గిరగిరం దిరుగు 

చుండుట యొకటి; అట్లు తనలోతాను దిరుగుచు 

సూర్యుని జుట్టవచ్చుచుండుట యొకటి. తనలో 

తాం దిరుగుతరి నూర్యున కెదురుగనుండు భాభా 

గమున పగలనియు, వెనుకమరగియుండు భూ భా 

గమునకు రాత్రి యనియు నెల్ల "రతీంగిన బే. 

“అటు సూర్యు న కెదురుగనున్న భూభాగము 
యం 
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భూమి తసలోతా గిరగిర దిరుగుతర్కి తిరుగ 

సూర్యుని కెదురుగ నే తెంచునప్పటి కిరువదినాల్లు 

గంటలకాల మగును. అందు నూర్యునిండాచు చు 

గడచుకాలము పగ లనియు, సూర్యునకు మరు 

గుపడిన వెనుక భాగమున గడచు కాలము రాతి 

యనియు జెప్పంబడుచు, తనకుతానై గిరగిర 

నాకతరి భూమి తిరుగుకాల మొకరోజుగ పరిగణ 

ణ్ంపం బడుచున్నది. 

ఇంక తా నిట్లు తిరుగుచు, సూర్యునిం జుట్టి 

వచ్చుకాలము వమరూండువందల యటబటువదియదు 

దినములకు. గొంచిమెక్కు-వకాలము పట్టునుం 

దీని నొకసంవత్సర మందురు. ఈసంవత్సరము 

నందు చందుోడు భూమింజుట్టి తిరుగుచు, పదు 

నొకండు లేక పండెొండు లేక పదమూడు పౌర 

ములను అన్ని యమావాస్యలను గడచి, తాను 

తోల్సింట పా9రంభించిన తావ్రునకుం జే రిడినిం 

దానికి చాంద్భమానసంవత్సరమని వాడుకయు 

గలదు. ఇందు పదునొకండుమాసనము లుండు 

"నేని నష్టమాసవత్సర మనియు, పం డెండు 

మాసము లుండుతరి సమమాసనత్సర మనియు, 

పదవమూ.డుమూా సము లయ్యె నేని యధికమాస 

వత్సర మనియు, సీచాందమాన సంవత్సేరమును 

మరాడుభేదములుగ నెబుంగునది. 

భూమియొక్క చలనమునుగూర్చి యెజతుంగు 

టకు శా స్ర్రదృప్టి చేభూమియందు భావఏంపవలసిన 

కొన్ని వాదులంగార్చి జూపక ముంచుకొనకుంటి 
యి Ea 

మేని యేదియు నర్గము కాకుండెడిని. వాట్లను 
cn 

గూర్చి గూడ సించుశ వివరింప నవసరమగును. 

భూమియం టె త్తగునట్టి యొకభాగము కడు 

"వేండియగునది భూమిని జుట్టియుండునుం ఈభాగ 

మున భూమియొక్క చుట్టుకొలత ౨౭్ర౯ా౦౦ 

మైళ్గుండునని నై క్షాలు కనిపెట్టి యూన్నారు. 

మజియు సీభాగము సరిగా తూగర్పుపడమరల 
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శుండునది, ఈప దేశ మధ్య భా గమునుండి యొక 

శేఖను భావింతుముగాక దీనికి భూమధ్య రేఖ 

(Equator) యనుసౌం జ్ఞ, దీని కు త్రరమున 

గల గోళార్థమ: ను, దథీణమునగల గోళార్థము 

ను ఫు | 

భూగోళముయొక్క_ ఉత్తరపు కడ భాగమున 

కు త్తరధు)వమనియు, దహీణపుశడ భాగమునకు 

దకీణభున మనియు. బేస్లు, ఈ |(భువప దేశ 

ముల మధ్య భా గములం దుత్తర దథీణముల 

వ భావింతు మేని, ఆతిన్న నిరంధ) 

పిబేశమునకు “A౫18” అనిపేరు. ఉత్తరదవీ. 
ణఅములకున్న వక్సిన్ రేఖయు, తూర్పు పడమర 

లకు వ్యాపించియున్న భూమధ్య రేఖయు సంధిం 

చుకావున ఈశాన్య, ఆగ్నోయ, నై రుతివాయ 

వ్యమూలలు సమముగ_ నుండి యొక్కొకటి 

తొంబది డిగీ)లం గల్లీయుంట్క సగటున నాల్లు 

మూలలుం గలసి (4 x 90) మూడువందల 

అరవదిడిగీ లప) దేశ మని ₹క్కింపందగిన దిం 

భూమి తనకుందాను గీరగిరందిరుగుతరి పళ్చి 

మమునుండీ తూర్పునకు తిరుగుంగాన్య భూమిపై 

నుండి చూచువారల కెదుటివైపు (తూర్చుుస 

సూర్యుడు చందుండు మొదలగుగోళ ములన్ని యు 

నుద యించునట్టును, వెనుక భగము (పడమరన 

నస్థమించునట్టును గాననగుచుండును. మజియు 

భూమియొక్క_ యుత్తరపుఫొన్నవెవు ఏక్సిస్ శేఖ 

యొక్క- ఆ త్తరపుకొనకుపెగా నాకసమున నొక 

నక్షత” ముండును, అది భూమి యెటుల దిరిగి 

నను 'అనవతి ము _త్తరధు)వమును ఏడ నట్లు 

సర్వదా ఉత్తరపుదిశ నే యాకసమునం గానన 

గుచుండుటచే దానిని ధ్ఫువనతత (Pole 

5t8r) మనియెదరు. 

మకీయు భూమి సూర్యునిం జుట్టివచ్చు 

పం నత్సేర కాలమునందు సూర్యనివద్ద నుండి 
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30000 0౦ మైళ్లదూర _పాంతేమున 'వేసవియందు 

సంచరించుకు. ఇంకను ౯౨౯౫౦౦౦౦ మైళ్ళ 

దూర పొంతముల భీతకాలమున సంచరించును. 

కడుసమిపముగనుండు దినములు ఆంగ్యవత్సరపు 

జూస్ ౨౨ తేది పంతములనియు, కడుదూర 

ముగ నుండుదినములు డికంబరు నెల ౨_౧ వ 

కేడి పాంతములనియు. గనిెట్టయిడినది. 

సూర్యునింజుట్టి భూమి గా నడుచుమా 

ర్లమున నిపు డోౌక లేఖను భావింతము గాక. 

దీనికి “౦rbit” అనిపేరు, లాటిన్ భామయందు 

“Orbit” అనిన నృత్తము (Circle) అని య 

రము. ఈ యరమునుండి Orbit శేఖ ఒక 

Gels గా క తలంపరాదు. తొల్రింటి 

కాలపు విద్వాంసు లశు తలంచి పొరబడి కిగాని 

యామధ్య శాలమునC 'బరికీలకులు సూర్యునివద్ద 

నుండి భూమివద్దకు వేర్వేరు నెలలయం దుంజెడీ 

దూరమును ee ఆర్చిట్ లేఖ పొడవు 

పాచ్చుగన్సు వెడలుపు తేక్కు_వగనుగల కోలని 

రూపమున నుండు వలయము (0౪౩1) గా 

గృహించియున్నారు. 

భూమి సూర్యు ని(జుట్టి తిరుగుటయం దెప్పు 

డును సూర్యున శకేదురుగ తేన భూమధ్య రేఖ 

(Equator) యుండునట్లు తిరుగును గాన, భూ 

మధ్య ₹ఖాపాంతముల ల కెల్లప్పుకు 

పగలు రాత్రియు సమముగనే యుండును. 

అనగా రెడును సం కోంశుగంటలకాల మే 

యుండోడిని గాని భూమియొక్క. యుకర భాగము 

లం దట్టుగాక భేదము గల్లి యుండును, భూచల 

నము సంవత్సరము పెడుగునవము, ఒక్క భూమధ్య 

రేఖకు తిన్నగ "ని నూర్యుడుండునట్లు తిరుగక 

కొంతకాల ముత్తరమునకును గొంతకాలము 

దతీణమునకును. దిరిగి సంచరించు చుండును, 
ఇట్టగుటవలన భూమిపె పెనుండువారికీ సూర్యు. 

డు ౨ త్తరదిశ గావంగి కొంతకాలమును, దథవీ,ణదిళ 
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గావంగి కొంతకాలమున్సు పగలు కన్సించుచుం 

డును. సూర్యు. డు త్తరముగా వంగి కన్సించు 

“కాలమును “ఉత్తరాయణ” మనియు దథఠీ.ణణ 

ముగావంగి కన్సించుకాలమును 'దశీణాయన* 
మనియు మనము వాడుదుము. 

భూమియందలి భూమధ్య రేఖను సూర్యుని 

యందును మధ్య రేఖగ నుండునట్లు భూమి 

సూర్యునికి తిన్నగా నుండునట్లును, సూర్యుండు 

భూమికి సరిగా తూర్పునంగాని పడమటనుగాని 

సమముగ నుండునట్టును భావించి సూర్యుని 

మధ్యగా తూర్పుపడమరల హొళేఖను తలంచి 

దానిని మనభూమధ్య రేఖ (Equator) కుం 

గలిపి యంతయునొశే తిన్నని Straight line 

శేఖగనుండునట్లు భావింతము. దానికి ‘Plane’? 

అనిగాని, Plane of revolution శేఖయని 

పేరు భూమి ఉ త్తిరాయణమున దశీణమునకు 

దిరిగి వంగుట భూమధ్య రేఖకు జైన యుత్తరము 

గా నిరువవమూండున్న రడిగీలకడ భూమిందాకి 

భూమధ్య రేఖ శో వక్సిన్ రేఖ కలియుభామధ్య 

భాగమున తానును సంధించి ముందునకు 

భూగోళ ముయొక్క-కడ కుంజను నట్టుభూాగోళ మును 

సూర్య గోళ మును నమర్శి సూర్యునిమధ్యనుండి 

తూర్పుపడమరలకునడచు స్లేస్ ఆఫ్ రివల్యూ మకా 

రేఖను సడి గీచినట్లు ఛావించుదు మేని దానికి 

Ecliptic శేఖ యనివపేరు. ఇ ట్లమటయం 

దుత్తరాయణమున భూమి భూమధ్య శేఖనుండి 

పెగా సరువదిమూకున్నర డి గీల ప్రదేశము 

వజకును (ఈ _త్తరభువమునుండి కందా 

నరువది యూరుడిగీల పి బేశమునకును) సూర్యు 

నకు తిన్నగా దశ్నీణమునకు క్రిందికి వంగునని 

యెబుంగనలయును. 

ఇటులనే దతీణాయనమున భూమి భూమ 

ధ్య రేఖనుండీ కిందుగా నిరువదిమూండున్నర 

డిగ్రల ప్రదేశ మువజుకును (దశీణ ధువమునుండి 
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సెగా నజువగియాటు డిగీలపి) దేశము నకును) 

సూర్యు నకు తిన్న గా ను త్తరమునకు పెకి వంగ 

డిని, ఇటుల వంగుచు తిరుగకుండినవో మన 

కుత్తరాయణ దవ్నీణశాయన భేదము లుండక 

సర్వము నొకేవిధముగ కాలముం డెడిని.మతీ యు 

వేసవియును శీతకాలమును కలుగుచుండుటకు 

వమూరుగ భూమధ్య రేఖాపాంతముల సర్వదా 

వేసవియును, దాని కుత్తక దథఖీణ ేశపాంత 

ముల నొశేరీతి సర్వదా పోనుపోను బలీయముగ 

భీతకాలమును మాత్య ముం డెడిసిం 

ఇటుల భూమి ఉత్తరము_వెపునకును దత. 

ణము వెపునకును వంగి తిరుగుటవల నం గలిగిన 

ఉత్తరాయణ దవీణాయనముల కాలములను 

పశ్చిమ శా(స్తు వే తలు ఉత్తరాయణపుకొనను 

జూన్ ౨౨ తేదిగను దథీణాయనపుకొనను 

డిశంబరు ౨౨ తేదిగను నిర్ణయించిరి గాని, 

భారతజ్యోతిషసిద్ధాంత వే త్ర లాయా చేశ భేదము 

లనుండి కొంచెము దినము లెచ్చుతగ్న లుండుట 

తొల్రింటి కాలముననె గని పెట్టి, ఏ సంవత్సరమున 

కాసంవత్సరపు పంచాంగములందు సూర్య సం 

కమణ ప వేశములుగను, మశ రసంకాంంతిను త్త 

రాయణ[ పారంభ కాలముగను, కరాాటక సం 

కాంతిని దశీణాయణ పాిరంభ' కాలముగను 

వే ర్వేజుతిథుల పంచాంగములలో స్పవ్టముగ6 

డెలుపనారంభించిరి. నే6టికి న శ్రుజరుగుచుస్న ది. 

మన చేశమందలిజ్యోతిష సిద్దాంత ధర్దుమునమకర 

కుంభ మోన, మేష వృషభ మిధున మాస 

ములకాల ముత్తరాయణముగను, కర్మా-టక 

సింహ, కన్యా, తులా, వృశ్చిక,ధనుర్మాసముల 

కాలము దడీణాయనముగను పరిగణింపంబడు 

చున్నది. 

ఉ_త్రరాయణమున సూర్యు (డు భూమధ్య, 

"రేఖకుత్తరముగా నిరువది మూడున్నర డిగ్రీల 

పి'బేశమున సరిగ పెస సూర్యుండు కన్చించుకా 
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'లమును 'వేసవిమధ్య కాలము (Mid summer) 

అనబడును. అశ్తు భూమధ్య రేఖకు దవఖీణమున 

నిరువదిమూ6డున్న ర డిగ్రఎలప) దేశమున సరిగా 

చని సూర్యుడు గన్సించు దవీణాయ నకాల 

మును మధ్య నీతకాలము (0416 winter) 

అనబడును. వేసవి మధ్య కాలమున సూర్య 

రశ్మి ఉత్తరధు)వమునకు పైగా నుత్తరదిశనా 

"కాశమున నిరువది మూండున్నర డిగీలప్ర దేశ 

మువజుకు వ్యాపించు ననియు, మజీయు న తతి 

దఠ్నీణ ధు)వమునుండి యుత్తరముగా నిరువది 

మూండున్నర డిగీ9ల ప్ర దేశమునుండి పెననే 

గాని కిందికి సూర్యరశ్మి అసలే కన్పించదని పరి 

శీలనవల నం గనిపెట్టంబడినది. అనంగాభామధ్య 

చేఖకు దథ్నీణమున యజువదియారున్నరడిగీఏల 

పదే శము న కుం గ్రిందుభాగమున 

చవీ.ణధువప) దేశములందు సూర్యోదయ మే 

శన్పించదని భావము, అటులనే దతీణాయనపు 
మధ్యశీత కాలమున (Mid winter) సూర్య 

రశ్శి ద మీణధృవము నకుం గ్రిందుగా దత్సేణ ఏన 

నాకాశమున నిరువదిమూండున్నర డిగ్రిలపం జే 

శ్రమువణకు న్యావించుననియు, మణీ మున త్రరి 

యు త్రేరథ్భవము (North Pole) నుండి దవ. 
కము గా నిరువదిమరా(డున్న ర డిగీంల ప) చేశ 

మునుండి దిగువ నేాగాని పె గాసూర్యరస్ని అసలే 

కన్పించదనియు. బరిఖీలనలవలనచే తేలినది. 
అనంగా భూమధ్య రేఖకు నుత్తరమున ౬౬న్నర 

డి గీల ప్రదేశమునకు పెభాగమున ను _తృరధృవ 

(ప చేశములందు సూర్యోదయ మే క న్పించకుం 

డునని భావము. ఇందువలన నుత్తరదవీ,ణధృవ 

వ చేశముల నాటు నెలలు సూర్యోదయ మే 

యుండని యుకే రాతిగను, ఆజు నెలలునూర్వ్యు. 

జ స్తమింపని యొ కేపగలు ను సంవత్సరము గడ 
చునని యెటుంగసనది. 

భూమధ్య రేఖ కుత్తరముగా 2కిన్నర డిగ)ల 

28314 ఛూచల నమూ 

ప) దేశమున సూర్యుడు తోపందగిన కాలము 

జూన్ నెల _౨_౨ తేదిగను, భూమధ్య లేఖకుద తీ 
ణము గొ ౨౩న్నర డిగ)ల దూర ప దేశమున 

సూర్యుండు తోపందగినకాలము డీశంబరు నెల 

౨౨ శతేదియనియు, పశ్చిమ బేశపు పండితు 

లేర్పజచియుంట మున్ను ఏపరింపంబడియె, ఎక్తి 

ప్టిక్ (Ecliptic) శేఖయందలి భూమిని 
(ఈశక్వేటరు కు తరదశీణముల 2కిన్నర డిగీ9ల 

దూరమున తాకు ఉత్తరదవీ.ణపు వాద్దులకు 

“Solstices”అని చేరిడియున్నారు. లాటికా 

ఛాషయందు 501 అన సూర్యుండనియు, నం 

అన నిలుచుటయనియు నరము ఇటుల నొక 

దినము సూర్యుడు మరలునట్టు గన్నిం 

చుట కాలస్యమగునంట. అవి మార్చి డిశంబరు 

మాసములలోని _౨_౨ తేదులుగ మనసునం 
దుంచుకొన(దగును. ఇంకనా ౨010110 శేఖ 
భూమి పె నడచుచు, భూమికి మధ్య భాగమగు 

భూమద్య రేఖ ఏక్సిన్ రేఖల సంధికడ నే తానును 

గలియును. 

మార్చి నెలయందును స్యెఫైంబరు నెలయ 

దు ఇరువది శౌండవ బేదులందు సూర్వు (చు 

ఉ_త్రిరదకీ శాయనముల కారంభించు ననియు, 
నందురు. ఉ_త్రరాయణమున భూమధ్య శేఖకు 

పగానున్న యు త్రరగోఛారమున మార్చినెల 

నుండీ దినదినాభివృద్ధిగను, ఉత్తరమున కేపకొ 
లంది మరియు నెక్కు_వగను, పగటికాల మెక్కు_ 

వగను, రాతిీకాలము తక్కు_వగను, నారంఖిం 

చుచు, ఉత్తర్యధువమున రాతి యసలే లేనిపగ 

లుగ దోంచెడిని. అటులనే భూమధ్య రేఖకు 

క్రీందుగనున్న దథీణగోళార్లమున దినదినథ్నీణ 
ముగను, దవమీణమున కేగుకొలంది మరియు నెక 
వగను పగటికాలము తగ్గివోవుచు, రాతిశ్రాల 

మెక్కు_వగుచు, దవీణణధు్రవమున పగలనున టే 
లేక ఆరుమాసములును రాతిగనే తోంచెడిన్ని 



భూటాన్ చేశ్రము 

ఇంక దత్నీణాయనమున "సెపెంబరు ౨ 

"లేదీ నుండియు నిందుకు వ్యలి-ేళముగ నుత్తర 

మున పగలు తగ్గి రాతి పెౌచ్చగుచు, నుత్తర 

(భువమున నాజుమాసము లేఠకరాతిగం దోచును. 

అకు దశ్నీణమున శాలి తగి పగలు హచ్చ 

గుచు దవేణధృవమున నాజణుమవూసము లొాే 

పగలుగం దోంచును. 

భూటాన్దేశము. -తొలింటి భ్యూసాన 
రాజ్యము. ఇది స్వతంత్ర) రాజ్యము. కొండలచే 

నరణ్యములచే నిండీ దుళ్ళేద్యమై అగమ్యమైన 

ట్లున్న రాజ్యము. | ఎత్తుపర్వతములచే పరి వేస్టి. 

తము పొభువునకు “దేవు, “రాజా? యనుబిరు 

దము గలదు. 

పిజల్యుభూటానసీయులు, ఏరు తా-రారుసంబంధు 

లంట. బాద్ధమతస్థులు- పర్వతములకిందిప) బే 

శములకు “డూఆరు” లసివాడుదురు. 

భరాతఘ్సి చెట్టం(భజపత్సిచెట్టుచూ.) 

భూతచతుర్దశి - వైత్ఫళుద్దచతుర్దశి. 
మన్యపుపి దేశముల సీరాతియందు భూత 

ములు భ్రమించి తిరుగునని భూతబలు లిత్తురు. 

రాజభాని పఫపునఖాపురము, 

ఈదినమున శివచతుర్షశీవిత మాచరింతురు 

గాన, దీనికి “శివచతుర్షశ్” యనియు వాడుక 

వరు గల్లెనందురు. (పండుగులు చూడుండు.) 

భూతం భవ్యాయ కల్ప్యలే-- వెనుక 
వేసినపను లే ముందుకుపలించునవియని భావము. 

ఇది సంస్కృత భాహయందలి లోకో క్రి 

భూతవుసుగో త వము--(శ్రండిలగణము 
చూడుడు. 

భూతములు [పంచ భరాతములు)- 
పృథివి, జలము, అగ్నీ, వాయువు ఆకాశము 

2815 భూ తాంగ దేశమూ 

ననభూతము _బైెదగుట ఏటికి పంచ భూతము 

లనియు వాడుక్ గలదు, ఆంగ్రమున భూతము 

నకు ‘Element’ అనిపేరు. 

వదా, మని భావము. 

ఇది స్వత స్సేద్ద 

యోగశ్యాన్ర్రమున నీపంచభూతము లిటుల 

వివరింప బడినవి: 

౧ పృథివీతత్వము-- లకార బీజము, పసుప్పు 

రంగు, చతుహ్రైాణము, బహ అధిపతి, ధ్యాన 

సానము (అవయవము హ్నాదయము. 
థి ఈ 

2 జలతత(ము-వకాం బీజము, కందఫుప్పు 

వర్ణము, ఇ చం నాకారు విసు వధిపతి, 

3 అగ్ని తత్భము-ర కార బీజము. ర కవరము, 
ద లా 

లికోణాకారము, రుదు9 డధిపతి, ధ్యానావ 

ఈ వాయుతత్వము- యకారబీజము, కవు 
అలగా 

వర్గము, వర్తులాకారము, ఈశ్వరు. డధిపత్సి 

భా నావయవము మధ్య సానము § (గ్రామ్య = 
౫ ఆకాశతత్వము- హకారబీజమ్సు నీలవర్త 

౯ 

ము, నిరాకారము, సదాళిన్చం డధిపతి, ధ్యానా 

వయవము బంహ్మారంధస్థానము. 

భూతాంకుశప్పు చెట్టు ( భీరచూడుండు 

భరూతాంగదెశవుం(భూటాజాదేశవము 
భోటా దేశము) దీని నిప్పుడంద కెరిగియే 

యున్నారు. హీమవన్నగ చేశము. అప బేశ 

సీమల పజలిప్ప్వుడు బోటియాలుగ నుండెదరు. 

“తారాతంతే”మను గంథమున కాళ్లీరము 

"మొదలు కామరూప చేశముదనుక మానస 

సరోవరదవీ.ణదిశగా భోట_చెశ మని చెప్పం 



భూపటములు. . .డిగీ)లదూరములు 2816 భూపటములు ,.. డిగీ)లదూరములు 

భూపటములు (14P5) వ్రాయుటయందు డిగ్రీల దూరముంలు- 

ఈకొొలతలు భూమధ్య రేఖ (Equator) నుండీ ఉత్తరముగ పెకింగాని, వవత్నీణముగ క్రిందికిం 

గాని యిశ్తైయుండునని యెజుంగునది. అనంగా సీమైళ్ళకొలతలే యీ క్వేటరునుండీ ఉత్తర ధృవ 

యుదనుకను, ఈ క్వేటరునుండి దశ్నీణధృ్భవము దనుకనుగూడ వర్తించును. భూమధ్య రేక (౨012- 

tor) లాంగిటూ్య్యూడుం సున్న (౮౫౮9౦౫) డిగీ9గా చెబుంగునది. 

మజియు నిందు వివరింపబడిన కొలత మైళ్ళు (పొడవు ప్రాట్యూట్ మైళ్ళుగ "నెజటుంగునది. 

ఒక్మఅమెరికా దేశపు గణిత శాస్త్రుజ్ఞుని | లెక్క మేరకు భూమధ్య రేఖ చుట్టుకొలత 79262614 మె 

శృని చెప్పంబడినది. (భూపరిమాణము చూడుడు. కాని యీలెక్క-ను వేర్వేరు “జీఛముల 

వీద్వాంసులం దభిపాఛయ భేదము లుండుటచేత నిదమితమని నిర్ణయించి వాయుటకు పిలు 

కానిదిగ నున్నది. ఆంగ్లపండితుల లెక్క మేర కీకందికొల తలు కొన్ని వివరింప బడినవి... 

లాటిట్యూడు లై డ్మిగీలపి దేశమున సాట్యూూటు మైళ్లు 68.96 

కన 4 కు aa 68.88 

49 39 99 68.66 

వ స ల్ 68.42 

9 10 9 a 67.96 

19 12 4 ఫో 67.48 

వ 14 క వ్ల 66.99 

19 16 3 త 66.31 

39 15 . కన 65,61 

33 20 39 క 64.79 

39 22 39 కన 68.96 

7 24 39 జ్! 68.00 

9 26 99 19 62.01 

3 28 31 $9 60.08 

స్ట 80 గ్గ న 59.75 
క 82 జి య 5851 
అ లశ 57.20 

త్తే 86 33 న ర్ం 82 

3 86 న క రష. 87 

39 40 99 99 ల్2.రల 

39 42 99 99 ర్ 127 

44 13 43 49.61 39 



భూ పరిమాణము 

లాటిటూ- "వ డు 

2817 ఇభూపరీకు 

డిగ్గీ) లప టేశమున ప్రాట్యూటుమైళ్ళు 

03 46 53 స్ 47.80 
09 48 93 ఖ్ 46.16 

99 50 99 ఇ 44.85 

6) ల్2 13 42.50 

3 లశ స a 40.57 

5 రర 53. “న 88.57 
13 ల్రి // ఫ్ 86.57 
9 60 39 33 84.50 

3 62 అ 82,86 

ఫ్ర 64 99 99 80.22 

33 66 ట్ల క 28. 8 

1 65 స్ట ్ 25.88 

19 70 1 స 28.60 

3 72 3 99 21.82 
91 74 99 99 10.02 

9 76 0 09 16.69 
$ 3 78 19 99 14.84 

1 80 39 19 11.08 

9 82 33 99 9.60 

9 84 3 39 791 

వ 86 స క 4.82 

99 88 33 39 2.42 

లాటిటు ఇ్యడు 90 డి గీల ప్రదేశమున స్టాట్యూటుమైళ్ళు దీనినే 
వోల్చు (Poles) అనియెదరు. ఇచట నన్నిలాటిట్య్యూడు డిగీలు 0. 

కలసిపోవును. 

భూపరిమాణనవయాభా మి యొ క్క 

Equatorial semi diameter 89681807 

మైఫనియు, దానియొక$,- Polar semi dia- 

melt 8149571 మై శ్రనియు, పోలువద్ద 1 

latitude degree 69407 మెళ్ళనియు, భూమ 

ధ్య రేఖ (Equator) కడను ఒక latitude 

degree 63704 మైళ్లేనియు నొక యమెరికా 

"జేళపు విద్వాంసుండు లెక్కించి యున్నా (డు. 

ఇందువలన (ఇదియే నిజమగుతతీ) Area and 

cubic contents of the Earth యావిధ 

ముగ నాయెనని నిర్హయించెను.. 511206 
196971984 చ॥ మైళ్ళనియు, Cubic con- 

tents 259944085515 కర్యూ బిక్కు. మెళ్గనియు 
తేలుచున్నది. 

భూపరిక్ష శిల్ప శా, స్ర్రమునందు చెప్పం 

బడిన నిర్మాణములకు స్థలమును! పరికీలించుటకం 



భూపరీయ. 

జేరు, (శీల్చశాస్రుము చూడుడు). 

ఇది చాల ముఖ్యమనియు, నిది యనుకూ 

లింపకున్న సర్వము నిష్ఫృలమనియు. 'జెప్పంబడీ 

నది. వాస్తుకర్మకు తెల్లనిరంగుగల భూమి చాల 

'యోగ్యము. ఎజ్బనిరంగుగ లభూమి మధ్యమము. 

పచ్చరంగుగలభాూమి యధమపతుము. నల్లని 

రంగుగలభూమి పనికిరాదు. 

భూపియందు చిల్లపెంకు లుండ రాదు. అది 

యళశుభప్రద మనియు, చెముకొెల్కు బూడిదయు, 

నాశ నశరమనియు, చౌడు జీవహాోనికర మనియు. 

జెప్ప/బడిసవె. చేవాలయనిర్మాణము పర్వతము 

లం దుత్తమ మనియు వనములందు మధ్యమ 

మనియు, నదీతీర ములంద ధమమనియు, (గామా 

గిముల నధమాధమము లేక ననర్భ మనియు. 

జెప్ప(బడినది. 

తీయనిరుచిగలమన్ను గె లభూమి ఉ _త్రమము, 

మిశమమగు రుచి మధ్యమము. పులువు రుచి 

యధమము. చేదు లేక ఉప్పని రుచి యధమా 
ధమము ననర్హ మనియేచెప్పవలయును. భూమి 

యందలి మన్ను పద్మగంధ మగునేని మహో 

'యోగ్యమనియు, ఏనుగు, గుట్టము మదముల 

వలె వాసనయుండిన మధ్యమమనియు, పళు 

ఛాన్యాదులవంటి వాసనయుండిన నధమ మని 

యు, నితేరవాసన లనర్హమనియుజెప్పంయబడి నవి, 

పొడవు, వెడల్పు, సమానముగా నుండి చతుర 

మగుభామి యు త్రమము. బొడ వెక్కు_వగనుు, 

వెడల్పు తేక్కు_వగను నున్న భూమి మధ్యమము, 

వాస్తుకర్శకు మున్ముందు నిర్ణతమగుభూవియం 

దొక మూర చౌకముగ గొయ్యి త్రవ్వి, దాని 

నిండ సాయంకాలము నీళ్ళు పోసిన, తెల్లవాజు 

వజు కందు కొంచెమైనను సీరు నిలిచి యుండిన 

[(ేయమనియు, లేకున్న సౌఖ్య పదము కాదని 

యు జెప్పంబడినది. ఇంకను వేఖువుతమున నిది 
పృథా నముకాదని 'చెప్పుయబడీనది. 

2818 భూప దేశ ము (నం) 

భూప్రదక్షిణ మున కాలము తగ్గుట 
వాయు టాపరు ఆ మున కుతి (దే 

టు-లెను చూడుడు.) పీయాణమున చాటి 

పితిడి గ్రీదూరము నకును [పయాణ వేగముం బట్టి 

యు, (పొద్దున శెదుశేగుటయో లేక (పొద్దుతో 
సహా అరుగుటయో అనుసరించి యుంజెడిని 

డేటులై నుక బశ్చీమదిశనుండి తూర్పున 

కరుగుతరి, దాటిన పతి పదునేను డిగీ9ల పి 

-బేళమునకను నిరువదినాల్లు గంటల కాల మత్రీ 

తమగుతావునకుం జేరుచుంట జరుగుంగాన గడి 

యారముల ముందునకును డేటులెనుకు తూర్పు 

దెసనుండీ పశ్స్చిమమునకరుగు తరి చాటిన (పతి 

పదునేను డ్మిగీలప) బేశము నకును ఇరువదినాల్లు 

గంటలకాలము వెనుక. బడినతావునకుం జేరు 

చుంట బరగుంగాన గడీయారములను వెనుకకును 

తప్పుకొనుచుండ వలసి యుండును. 

భూప్రదేశము (5౦11) ___పాళ్చాత్య వి 

ధానవిజ్ఞాసమున భూప దేశము “Soils Con- 

taining mineral matter”అనియు“5ం॥ls 

containing organic matter (humus) 

అనియు ముఖ్యముగ "రండు భేదజూతులుగ. 

'జెప్పంబడినవ, 

Soils of mineral matter, Sand, 

Clay, Carbonate of lime ఉండుననియు. 

జెప్పంబడినది. ఇసుశభూములందు నూట్న్౩₹దు 

వంతులు 0౮14)” ఉండెడిని, దీనిని న&ndy 5011 

అ నెవరు. నూటి కదు “మొదలు పదివంతుల 

వజకు (Clay (బంకమన్ను ఉండిన దానిని 

“Sandy Loam” అనియెదరు. ఇరువది మొ 

దలు ముప్పదివజుకు బంక మన్ను ండిన దానిని 

అనియెదరు. ముప్పది మొ 
నలువదివజుకు బంకమ న్ను ండినదానిసి 

“Clay soil” అనియు, నిసుళతయయందు నలువది. 

“Clay Loam” 

దలు 
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భాగముల కణిక ముగ బంకమన్ను ండిన Strong 

and hcavy clay soil” అనియు వాడెదరు. 

ఇసున నును మాటి క. దువంతులు మొద లిఠు 

ననినాతేం) వణుకు Carbonate of lime 

గప డను నాపి బేసి మునకు “Marl” అనియు, 
నటుని 3 గాగ ముల $థశముగ “Carbonate of 

lime సల 'బేఏ చాసినో0816226015 soil’ 

అని యొ? EE సక్షయున్నారు. 

వది (స, భచ్వెమువారు భూమి పె సిన్సులు 

నిధి 3చుటయ ము భూనియొక్క తరముల గ్ర 

షం - ఇకా మేంకువిధించుటయం చాచరణలో 

స ee 

భా భాగముల హద్దులు- గుండిని 
ఎంవగోనున్న పృపంచమునకు మధ్యగ చె తగు 

నజీనముగుంస భామిపెనుండియెనకు సము 

దరముగు-డ మైనను విన్న గా భూమినిజుట్టి ఒక 
సవా apa ee దీనికి భూమధ్య 

(Eu er ) చేఖఅనిపేరు. ఈ రేఖకు కుడివైపు 

వ ఎవమ్మనెవు పడమర యని యెజుంగు 

నద. మఃియి నేఖకు సెనుంకు నుత్త రార్ల 

గూ భాగమున, కండనుండు ఏ దఠ్నిణార్థభూభాగ 

మును (సముద భూములం గల్పుకొని) సమ 

ముగ నుంగిగీని, 

ఘాసుకు ర ఫుకొనను చలి మిక్కు-టమమవుట 

పో" మోడలు గాన్కివిమాసములు గాని యేగనళ 
క్షమ నేటికి నటంగల చేనినెటుంగజాలజవన్న 

భాగమును (North 

Frigid Z0ne)అనియున్కుఅ క్లే భూమియొక్క- 
దక్నీణపుకొనను చలి మిక్క-టమవుట సేగ నశ 

క్యమై నేంటికి నట(గలచజేని నెజుంగంజూలకున్న 

భాగమును దమీణవు ఫిజిడ్ జోన్ (South 

Frigid zone) అనియును పేర్లు పెట్టంబడీ 

యున్నవి, మజియు నికే ఉత్తరపు ఫీజిడ్ జోన్ 

3 సిజిడ్ జోక్ ఊగారపు |ఫి 
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యొక్క దకీణవువాద్దు నక 616 Circle} 
ఆర్కి-టి శృర్కి-ల్ అనియున్కు ద&ీణవు |ఫిజిడ్ 
జోకయొక్క.. ఉ_త్థరపువాద్దునకు అంటార్కి._ 

టిక్ సర్కిల్ (Antarctic ౮16419) అని 
యును పేరు పెట్టంబడీనవి. 

మతీయు నటులనే ఈ క్వేటరు హాద్దునుండి 

ఉ_తరముగా దానికిని ఆర్కిటిక్ సర్కి-ల్ హద్దు 

నకును, నడుమగా టోపిక్ ఆఫ్ కేన్సర్ 

(Tropic of Cancer) అనుస పేరుగలహద్దుగ 

నొక గీతయును, ఈ క్వేటరునకును దథమీణముగ 

నంటార్కి-టిక్ సర్కిలు నకును నడుమ గాటోవిక్ 

ఆఫ్ కేవికోర౯ా (Tropic of Capricorn} 

అనువేరుగలవాద్లుగ నొక్రగీతయును భావింప 

బడుచుండును. 

ఉత్తర దవీ.ణ ఫిజిడ్ జోనులంగూర్చి మన 

శేమియు( చెలియదు. అటకేగుటకును వీలు 

లేదు. గాని శొ ప్రజ్ఞ లీరెండు జోనులయందు 

నను గొప్ప సూదంటు రాతిపర్వత ములు నము 

ద )పునీటిమట్టము నకు పె7గా పెరిగినవి యుండు 

ననియు, నవియే దిశలంజూపు కంపసుముల్లుల 

ను త్తరదహీణముల కాకర్షించుచున్న వనియు6 

దలంచు చున్నారు. 

వీదప ఆర్కిటిక్ నర్కి-లునుండి పాంరంభమై 

దహీణముగ టోఫిక్ ఆఫ్ కేన్సర్ హెద్దువజకు 

గలపి దేశమునకు“ త్తరపు మొంప రేటు జోను 

అనియున్కుదతీణపు ీజిడ్ జోను కు త్తరవుకు) 

యగు నంటార్కి_టిక్ సర్క్మి-లునుండి పా950భమై 

యు త్రరమున |టోవిక్ ఆఫ్ కేఫకోరకా హద్దు 

వజకుగల పజేశమునకు దశీణపు అుంపలేట్ 

జోన్ అనియును "పేర్లు పెట్టంబడినవిం ఈ రెంత్రి 

కిని మధ్య ప బేశమునక్కు అనగా (టోవీఠల్ ఆఫ్ 

కేన్సరు హాద్దునక్కు [టోవిక్ ఆఫ్ శే వికోరకా 

హద్దునకు మధ్యగల పజేశమునక ఈక్వేటరు 
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సహా టోేరిడ్ జోను (Torrid 2016) అనిపేరు. 

ఈ క్వేటరు టోరిడ్ జో౯్యయొక్కమధ్య భాగము 
గుండా భూమిని జుట్టియుండును. 

ఇప్వుడు ౧ అర్కి-టిక్ సర్కిల్, ౨ (టోకిక్ 

అఫ్ కాన్సర్, 3 ఈ క్వేటరు, ఈ టోివిక్ ఆఫ్ 

"కేవీకోరన్, ఫో అంటార్టిక్ సర్కిల్ ఇవ భావిం 

పంబడుభూపియందలిహ ద్దు లనియు, అట్టితావు 

లందు భూపటములందు (Maps) తిన్న నిగీతలు 

వాలుగ గీతుంబడుననియు ఆగీతలను 'లైన్సా 

(Lines) అనియందురనియు మనసునం దుంచు 

కొనవలయును 

తోల్రింటికాలమున నావికులు సముద్ర 

పియాణములందు రకుణకె సముదిచేవతల 

నారాధించువారు. ఐరో పాచేశసులగునావికులు 

బలుల నిచ్చునా రంట అం దీక్వేటరు, సముద్ర 

డేవతాధికారపు ప్రధానస్థానముగ( దలంచు 

వారం౭టః 

నావికలలో నొకడు నెప్ట్యూన్ వేషమును, 

ఆతేని భ"ర్యప లెను నాగక న్యకలవ లెను నింళను 

జలచర ములవ లెను నెప్ట్యూన్ పరిచార కులవ లను 

"వేపషములం ధరించి సముదోమునుండి పెకి ఓడ 

లోని కెక్కివచ్చున “కుక్కి వత్తురు. వారిని గౌర 

వించి మొక్కు లిడి 'యోడప్వైనికు లదివణుకు 

హద్దుదాంటనివాని నొక్క-_ని బలి యిచ్చుట 

నటింతురు. వానింగాని వారు సముదమునం 

జేరునటుల చేగుదురు. తో లింటికాలము న నావి 

కులు తమయోడ లీవాదులలో చేని నెన దాంటు 

తతి, నిట్టియుత్సవములం.. జరిపి యొక్మొ._క్క-ని 

బలియిచ్చు చుండి రట ఇక్కాాలమున బలియి 

చ్చుట మాని తక్కినయుత్సెవమును మాత్రము 

తప్పక జరిపెదరుః బలియిచ్చు నట్లు సిద్దమున 

ర్చెన వేషగానిని సముద్భమునం బడందోయు 

టకు బదులుగ సముద౦స్నా నము చేయించు 

చున్నారు. 

20 భూమంచి రెడ్డు 

భూమంచిరెడ్డు-సీరియందు ౧౪ లేయ, 
౨ కలిగల, ౩ కాటిన్య, ఈ చకపాల్య ౫ 

తామసపాలృు ౬ పెడిపాల, ౭ మైవాల, ౮ రకు 

నుళ్ళ ౯ వామనపాల్క ౧౦ శోళనపాల్క ౧౧ 

సిరిపొాల యను పదునొశండు గోత్రిములనా 

రున్నారు. (రెడ్లు 'రెడ్డికలమువారు చూడుడు 

వీరు త్రరసర్మా-రులం దధికముగం గలరందురు. 

ఏరియందును నంత శాఖ లేర్చడి యున్న వని. 

వినుచున్నా రము. 

౧ ఆ తేయగోతిమున- డమావార్కు డం 

కావారు, శూలంవారు. 

2 కలిగలగోత మున- బేతిరెడ్డివారు 

3 కాటిన్యగోత్ళమున- గాలు'హరివా రు, 

గుడిమెట్లవారు కట్టువు రెడ్డివారు. 

ర చకపాలగో తము నా-ద్వారంపూడివారు, 
'దేకా రెడ్డి వారు, చిర్ణవారు, 

శ్యామావారు, చింతావారు, నాళ్ళోవారుః 

చలావారు, 
cn 

౫ తామసపాలగోతమున- వెలగలవారు, 

ఇల్లువారు, సత్తివారు, సబ్బెళ్ళవారు, జాగరి 

వారు. 

౬ చెడీపాలగోతిమున-పడాలవారు, వోతం 

శెట్టివారు, లంకి శెట్టి వార్కు పులగంవారు, పప్పు 

వారు. 

౭ మైపాలగోత)ము న- ఇందువార్కు మేడ 

పొటివారు,ు మండవారు, మల్లిడివారు, కొవ్యూ 

రివారుః 

౮ రకునుళ్ళగోతంయున- తేతలివారు, తాడి 

వారు, రెజ్టవారు, తవమనంపూడివారు, 

గా వామన పాలగోతమున- చిన్నం రెడ్డి 

వారు, కజ్దువారు, ఉకేవల్యవారు, కోనాలవారు, 

కావలివారు పరాగవారు, చూకిగవారు, 

వోగి రెడ్డివారు. 



భూమధ్య రేఖ 

౧౦ ము న 

ఆ_ర్రమూరువారు ఆత్నకూరివారు. 

౧౧ సిరిపాలగోత్రము న- 

నాండ వారు, నాగి రెడ్డవారు, చిన్న లేక చిన్నం 

అలంవారు, 
వి 

నలమిలి వారు, 

వారు, 

ఈయింటి పేరులు గలవారు కలరు. ఇందు 

మై పాలగోత్ళము మపీపాలగోత” మనియు, 

సిరిపాల గోతిము శిరిపాలగోతం మనియు 
౮ 

దలంప( బడుచున్నది 

భూమధ్య రేఖ (Equator)— భూగోళ 

మును ఉత్తర దహీణదిశలు సెగను, క్రిందుగను 

తూర్పు పడ మరదిక్కు-లు (మనకు కుడియెడ మ 

_వెపులుగను, నమర్చి యుంచి చూచికి 

మేని నరిగా తూర్పు వడమరలకు6 జూవించు 

మధ్య భాగము పెద్దదిగా నుండును. పెద్ద 

భాగముగుండా సరిగా తూర్పు పడమరలకు 
భూగోళముంజుట్టి యొక రేఖను భావించిన నా 

గీత కు త్రరధిశయం దొకగోళార్రమును, దహీణ 

దిశ్రయం దొొకగోళార్లమును సమముగా నుండు 
నట్లు విభజింపంబడుట తెలియనగును. అట్లు 

"రెండుగోళారములను విభజించుచు భూమిని 

జుట్టియుండు నేట్లు శ్రావింపంబడిన రేఖ (గీత) కు 

భూమధ్య రేఖ యని పేరు (2012601). 

భూమితిరుగునప్పు డీభూమధ్య రేఖా పాంత 

మే సర్వడా నూర్యున కెదురుగ నుండునట్లు 

తిరుగుచుండెడిని. భూమియందలి యాభాగమే 

మిక్కి-లి వెండిప దేశము. మనము దవ్నీణముగ 

క్స్ భూమధ్య రేఖాపాంతము న శేచుండిన 

హొలంద్ శీతోన్లస్థితి వేడియగుచుండుట పసిద్ధ మే, 

-ఈ భాగమున భూమినిజుట్టికొల చినచో, ననగా 

భూమియొక్క మధ్య పరిమాణము (Circum- 

ference) ఇరువదినాలుగు వేల తొమ్మిదివందల 

'మై శుండుననియు, భూమికి మధ్యగా నొక దెస 

201 

2821 భూమధ్య సిభ్దాంతేమూ 

నుండి లెండవదెసకుం గన్నము బాడి చి కొల చిన 

చో నామధ్యకొలత ఏడు వేల తొమ్మిదివందల 

యిరువదియారు మైళ్టుండు ననియు ( Diameter) 

పరిశీలనవలన శాస్త్రజ్ఞులు కనిపెట్టియున్నారు. 

భూమధ్యరేఖాపా ఇంతముల వెండి 

యంధికవంు--భామధ్య శేఖ భావిత రేఖ గాని 
నిజముస నట చేశేఖయు లేదు, ఉ త్తరదవీణ 

ధు9వప) దేశములకు నడుమగ భూమింజుట్టియుం 

డునటుల గీయంబడిన భావితేకేఖ. దీనిపెనన 

తిన్నగ నూర్యచలనముంట నిటకు వేడి యధిక 

ముగ. బ9సరించెడిని. దీని కిరుదెసలందు. గల 

(ప చేశములకు “ టోవిక్పు?? లేక “ టోవిక్ జో? 

న్పనంబడు చున్నవి. అం దుస మధికము గా 

నుండును. అందుండుకతన భరత చేశ మువ "దేశ 

ములలో లెక్కింప. బడియున్న ది. పపం దాత 

యు త్తరమునకుంగాని, ద తీ మున కు6 గాని ధువ 

పి)దేశముల్నపె కరుగుకొలంది నువ్నము కేగి 

శీతల మధికముగుచుండును. తుదకు ధుంవప టే 

శములందు శీతలమే గాననగునుం సూర్యు. 

డుత్తరాయణగతిం. , జెందుతజి ను_త్తరధు)వ 

మునం చారునెల లాకే పగలుగ నూడ్న్ 

సూర్యాస్తమయ మనునది తెలియంబడకుండె 

డిని. అత్తజీ దహీణ ధువము సూర్యునికి మరుగె 

యారునెల “ాే తీగ సూర్యోదయ మే. 

'తలియంబడక నుండును, ఇంగ సూర్వ్యుండు 

దశీణాయ నగతిం జెందుకతన దవీణధు)వము: 

నం దారునెల లొకేపగలుగ నుంట సంభవించు. 

చుండును. 

భూమధ్య సిద్ధాంతవలు--- భరత చేశ 
మునం దాదికాలమునుండియు నీవిధాన మంగీ 

కెరింప( బడియు న్నట్లు కానరాదు, మన కండ్ల 

కొగుపడురీశిని భూమిని జుట్టి సూర్య చందా)ది 

గంవాము లన్నియు. డిరుగుచున్నట్లుంట, భూమి 



భూమధ్య నంతర 

మధ్యనున్న దనియు, దానినాశియించి తక్కిన 

[గవాములు మొదలగునాకాథగోళములన్ని యు. 

చిరుగుచున్న వనియు 

మిది. ఐత్రరేయబావ్మాణమున ౩- ళీ తక 

సూర్యునింగూర్చి వివరించుచు “నాస్త మేతి 

నోచేతి” (అ స్థమయము నుదయము లేదు) 

యనిచెప్పుటం జేసి యు, మధ్యగనుండు (పథాన 

గోళ మె వెలుంగు వేండి, నన్యగోళముల కొసం 

గుటవలన సూర్యుని దైవస్వరూపునిగ వర్ణించి 

యుంటం జేసియు, 

ర్యుండు సూర్యుని గ నాకా టని వివరించుటం 

"జేసియు, సూర్యు: డే మధ్యనుండ భూవమ్య్యూది 

గోళములు సూర్యునిం జుట్టి తిరుగునవిగ నే 

తలంపంబడీనట్లు స్ఫురిం చెడిని. ఇది భరత చేశపు 

ముచ్చట. దీని కనుగుణముగనే భరత దేశపు 
జ్యోతిషము న కుజ, బుధ, శుక, శని గోళ్ల 

ములు కొంతకాలము బుజాగతిని (ముందుకు 

నడుచునిధి), కొంత కాలము వక గలతిని(ముందుకు 

నడచుట్ర మాని, వెనుకకు నడిచిన ట్రగుపడి, 

తికుగ ముందున (బుజుగతి) కరుగువిధి గల్లి 

యున్నటుల చెప్పయికీయున్న వి. 

దలంపంబడు సహ్రోంల 

వీదప వరావామిహీరాఇా 

ఇ ట్లనుటవలన నాగోళము లటుల నిజముగ 

దిరుగుచుండునని యరము గాదు. సూర్య కుటుం 

బములోని గోళముగు భూమిపెవారల కాగోళ 

ముల అన్యవి థా నగమనము లట్ల్టగుపడు చుండు 

నని యిట్లు వివరింపంబ జెనని యెజబుంగవలయును,. 

ఇటుల నిది యుండ, పశ్చిమ దేశ స్థులగు 

కులం దాదికాలమున ఆరిస్టాటల్ పండితుడు 
Ses నూర్యు నే నుధ్యగను, తక్కిన 

గోళములు దానిం జుట్టి తీరుగుచున్నటుల. 

దలంచియుండిర్తి గాని విదప పోలమిోపండీతు. 

డది సరికాదనియు, భూమియే నడుమగ నుండ, 
తక్కినగోళములు దానింజుట్టి తిరుగుచుండుటయె 

282% భూమిగోత ము 

నిజమనియు, నక్ష యగుపడుచున్న దనియు, 

సిద్దాంత మొనరించి వ్యావింపం జేసెను. 

కుజ బుధ శుక శనుల వళ)గతుల కాగోళ 

ములు భూమిని జుట్టి తిరుగుటయందగు పెద్ద 

వలయము లే గాళ్, మార్గమున చిన్నచిన్న వల 

యములుగూడ నేర్చడునట్లు తిరుగునని బ్లోలమిా 

పండితుడు నమాధానమును వివరించెను ఈ 

విధానమునకు “Geo 6616216 systenm”అని 

చేరు. ర60 అను గీకు భాషా పద మునకు భూమి 

యనియు, (Centric అనిన మధ్య యనియు 

గుల 

" పోలమిపండి డి తాభిపాాయ మే "'బేశములందు 

వ. వ్యాపించి యెరోపాసీమల నాటుకొని 

యుండెన(ట. ఇది [క్రీస్తు పూర్వమునుండియు (పజ 

లచే నమ్ముంబడుచుండె నంట. విదప ౧ర౭౩- 

౧౫౩౮ కాలమున (శీస్తు వెనుక కోపర్ని కన్ 
పండితుడు దీనిని నిరసించి, నూర్యు డే మధ్య గ 

నుండుననియు, దానింజుట్టి సూర్య కుటుంబమం 

దలి తక్కినగోళములు తిరుగుచుండు ననియు 

వాదింపమొదలిడ్, కడకు శ్రీం వె. ౧౫౩౦ నాటి 

స్టాకు గంధమును రచించి డానింజూచి లా 

ములు విడిచెనని చెప్పుదురు. ఈ విధానము 

న“ Helio Centric System’? అ నెదరు 

పిదప నీకోపర్ని కన్ 

శకెపరు 

పండీతవిభా నమును 

పండితుండును బోధించి యెరోపాచేశ 
ములందు సర్వత: వ్యావింపం "జేసెను. 

(కోపర్నికన్ పండితుని న కాంలము చూ, 

డుండు. శకెప్పరుపండితుని సీదాంతము చూడుడు 

ఎస్తోనెమిా చూడుడు. కాన్న లేషను చూ. 

డుండు * కెప్పర్సు | తిలాస్ ఆఫ్ ప్లానెటరీ మోషన్సు? 

చూడుండు.) 

భూమి గోత్రవయు- ఆ కేయగణముచూ. 

భూమిగోత్రమం-(గ ర్లఉపగణము చూ, 



"భూమితిరుగుచున్న ను. 

భూమితిరుగుచున్నను రదలిక లి 

యుకుండుట (Earth turns without 

shaking )—_భామి కడుంగడు భిెరము తన 

యందుంగల గొప్ప బంతివంటి గుండనగునదని 

యల నెరింగినబే, దాని తిరుగుచుండుసితియు 

నాగుట లేనిది. గాన నెల్హప్పు డొ కేరీతి అ 

కదలిక తెలియరానిదిగా నున్నది. భూమి-పె 

నుండువారలకు కుదుపుండకొబోవుటకుం గారణ 

మది విధిమోరక యొ కేరీతిం దనకుతా నే తిరుగు 

చుంటయు, విధి మరక యొ శేరీతిని నూర్యునిం 

జుట్టి తిరుగుచుంటయు  నెయున్నది. ఇంకను 

తనకుదాను తిరుగుచుంటచే నొడుదుడుకు లేకుం 

డుటకు6 గారణమనియు, నెడ తెరిపి లేనినూర్యుని 

యాకర్ష ణ దానిం బలపజుచుచుండు ననియు 

నగుచున్న ది. భూమి తిరుణుచువుంట 

వపాటిగ నెన కదలిక కుదుపుగా నెంచందగీనస్థితి 

భూమధ్య శేఖకడ  త్వరితగమన విశేషమును, 

(భువ దేశమున నాలస్యగమ నస్థితియు ,నెయుం 

దలంప 

డవలయుం గాని, వేరేమియు లేదు. చందు)ని 

యాకగ్గ ఇథి దాని కదురుగనున్న సముదజల 

ములకు బోటు గల్లించి, పొంగంజేయగల్లునే 

గాని భూమి పె తడ బాటు,కదుపుంగలింపంజూల 

వని.మన మెరింగిన దే. కొందరు భూతత్వ వే త్తలు 

చందు)ని యాళర్ష ణశ క్షి దాని కెదురుగనుండి, 

భూమిపైపొర నించుక పె కుబుకంజేయునే మో 

యని యనుమానించుదురు గాని, యట్రయినను 

నది, యేతల వెండు)క వాసియోయై తెలియంబడ 

రానిదిగ నే యుండునుగా ని కదుపంజూలదు. ఇంక 

భూశంపములు కదుపంజూలినను నవి వేరుకార 

ణము గలవి గాని భూమితిరుగుటతో నేసంబం 

ధముగలవి కావు. 

2828 భూమి-పె చరించుపాణులు, స 

భూమిపై చరించుపాంణులు నీటి 

యందు బ్రతుకజా లకపోవుటకు జల 

చరస్రాణులు భూమిపై గాలియందు 
బతుకకపోవుటకు( గలకారణవుం --- 
పృతిపాణియు నూవిరిందీయుచుంట జీవితమున 

కుముఖ్యము. అటుల. గా దేని చచ్చిపోవలసి 

యుండును, ఈసందర్భమున ప్రాణులు భూమి-పె. 

వ్యాపించియున్న గాలిని చీల్చుచు, నూవీరిదీయు 

నవి యనియు, నీటియందు కరగి కలసిపోయి: 

యున్న (Air dissolved in water} 

గాలింబీల్పుకొనుచు నూపిరిదీయు నవి యనియు 

ద్వివిధములుగ _ విభజింప దగును. అందు 

మొదటితర గలియ ౦దు మనుష్యులు, పశువ్రలూ 

ముద లగునవియు, మొసళ్ళు, తిమింగిలము 

మొదలగునవియు నుండును. వీటియూవిరిడిత్రుల 

కాంగ్గమున “11088” అనెదరు. ఏట్మూల 

మున గాలినిబీల్చుకొనుచు నూవిరిదీయ నయ్యె 

డిని. రెండవతర గతియందు వేంపలుమొదలగు 

జలచరము లుండును. ఏటియూ పిరితిత్తుల “కొంగ 

మున “(॥l]5” అనియెదరు. పీట్రిమూలము న 

నీటియందు కలసియున్న గాలిని బీల్పుచు, నూవిరి 

దీయ నయ్యెడిని. ఒకొ-క సందర్భమున మొదటి 

తరగతిపాణులు సనీటియ దు మునిగియుండిన 

“వెనను మాటిమాటి కూవికిదీయుచుంటకు నీటి 

వైమట్టమున కరుదెంచుచు గాలింబీల్చికొని 
యూవిరిదీయుచుండ వలయును గాననే యివి 

నీటిలోని కధికలోతునకయబో వీలుండజాలదు, 
గిల్చు గలవేపలు మొదలగుజలచరము లూవీరి 

తీయ నీట మున్లుచుండ వలసియుండును గాననే 
యివి భూమిపై చాలకాలము నిలువంజాలక 

చచ్చిపోవును.  ఇట్టయ్యు చేంపలుమొదలగు 

జలచరములు చూడ(గలవు. చెవిటిజంతువులు 

కావు. ఐనను వనినుటయందు ఇవాల తక్కువ 

సామర్థ్యము. గల్లినవని తెలిసెడిని, 



భూమిె నుండువారు,.. 

భూమిపె నుండునారు భూవిుతో. 

బాటు గిరగిర తిరుగు చుండుట--- 
భూమి కడ న బంతవలె నుండుననియు, నది 

తనకుదా నే తిరుగు చుండుతరి భూమి పెనుండు వా 

రును దానితోంఛాటు తిరుగు చుండ వలయునని 

యు నెల్ల 'జెజీంగిన చే. ఇందు చిత ముకటి 

కలదు. వేర్వేజు 'తావ్రలందు భూమి సెవసించు 

వారు వేర్వేజు త్యరితగతులం దిరుగవలసియుం 

డును. ఉ_త్త్రరదకీణ ధువములనుండు వా రితువది 

నాల్లుగంటలలో నొకసారి మాత్రము తికుగవల 

సియుండునుు గాన చాలయాలస్యమని తోచక 
పోదు. భూమధ్య లేఖ నిలచిన మనుష్యుడు 

గంటకు 'వేయిమైళ్ల మేర కిరువదినాల్లు గంటలలో 

నిరువదినాల్లు మైళ్లు తిరుగవలసి యుండును. ఇది 

అతిత్వరితమని తోచక తప్పదు. ఇంక మధ్య 
వేర్వేరు తావుల వేర్వేరు త్వరితగతు లుంకుచుం 

డును. ఇ టనుదినము జరుగుచునేయున్న ది. 

భూమి కడు పెద్ద దియు, దానిమధ్య భాగమునకు 

సరగ్షము నాకర అచు చున్నదియు.గాన మననము 

త్వరితగతి చెబుంగజాలకుందుము. 

భూయాశిగ్ తం ము-- (కపిఉపగణము 
చూడుడు.) 

భూరాక్ష క్షతి9 యుంలం-- (చౌహానులు 
చూడుడు.) 

భూరి-_అ౪కి' చంద) పూూరును కురు 

సంతతి కుతి (యుండు. తండి) నోమదత్తుండుః 

వీితామహు:డు బాహికుండు, సోదరులు భూరి 

(శవుండు, శల్యుండుం 

భూరిశంవు౦డు---లత్రి చంద్ర కురు 

సంతతి తు తీయు (డు. తండి నోమదత్తుండుం 

వీతలామహు:డు 'బాహ్తాకుండు. నోదరులు భూరి, 

శల్యుడు. భారతయుద్ధమున సాత్యకిచేనివాతు. 

జన వాండు,ం 

లలన భూవల య రేఖ 

భూరిసేను6డు--మరీచిసంతతి, నూర్య 
వంశ క్నుతి9యుడు. తేత్తత) శర్యాతి. వితామ 

హుండు వైవస్వతమనువు. సోదరులు ఉత్తాన 

బర్ అనర్వుండు, 

భూరుహము (మాంసరోహిణీ)-- 
దీనికి సంన్థాతేమున భూరుహో వికపా, అన 
= En వో అర పేర్పుకలవు. ్ర్రీలర_క్రకుసుమ (అసృగ్గర)రోగము 

మూలవ్యాధి (ర_క్షముపడునది, ర_క్ర్మపెత్వము, 

ఈూలల నివారించునని చెప్పబడినది. 

భూలింగన్యాయువుం-- భూలింగ పత్నీ 
“మా సాహసమ్” అని కూయుపడీ. దానిపను 

లయం దతిసాహ సముగలపవీ యని ేరందిన 

పథీ. గాన తా. జెప్పునది చేయని వారిం చార్చి 

యా న్యాయము వర్తింప చేయుచుందురు. 

“చెప్పునది యొకటి చేయుది నుటీయొకటి”” 

యని తెలు:గసుసావెతయు “Practice what 

you preach” అను నాంగ్గ సామెతీయు 

సీయుర విచ్చునవి యె. 
థి 

భూవలయురేఖ (Horizon)— సము 

[దమున: దుంగాని, సమితలభూ ప బేశము నందు. 

గాని యు-డ చూచిన చుట్టును చూపున కాగి 

నంతదూరముకడను కొసభాగ మాక సముతోం 

గలసిపోవున  ట్లగుపడు తావున "రేఖ వళ 
“భా వలయ రేఖ 

యందురు. ఎన్టో)నొమిా శొస్ర్రుమున దీనిని 

“హాాశె జన్ *”అనియెదరు. దీని నాశాస్రుమున 

గన్పించు నానవాలును 

“Sensible horizon’’ అనియు, “Rational 

horizon” అనియు ద్వివిధముగ వాడుచున్నారు. 

మొదటి దానిని కండ కగుపడు భావలయ రేఖ 

యనియె జెప్పనగును. "రెండవదియగు “శేమనల్ 
హోగా రెజను?* అనంబడునది శా న్ర్రదృ్భస్ట్యా 

i ఆపి) దేశమునందు భూమి కించుక లోంబడి 



భోనర్కర (దుంపచెట్టు) 
ల 

యుండునటుల భావింపంబడీన రేఖ. దూరమునకు 

భూమి చూపునకు క్ల ప్తమగునటుల కృంగి యగు 
పడును గాన, సరిగా కుదురునటుల 
గీయంబడిన భావితళేఖ కీచీరు ఎస్టోొనొవిా 
శాస్రుదృస్వా వాడెదరు. ఇది దూరవుగోళ 

ముల పరిశీలనసందర్భమున శాశస్రువేత్తల కీ 
"లక్క భావితరేఖ ఉపయోగించెడిని, 

లెక్కకు 

(ఎస్ర్రోనొమిో చూడుడు.  భూమిగోళము 

చూడుడు. ఈ కేంటరు చూడుడు. మెరిడి 

యన్ చూడుడు.) 

భూశర్మర (దుంపచెట్టు)-దీనించార్చి 
సరిగా తెలియదు. దుంప తీయగ నుండునంటం 

దుంపళకపూయము గోగుల కాహారముగ' నిత్తు 

రలు ఏర్య ఫుస్తి, దేవావుష్టి, ఛాతునృద్ధిబలము 

గలించి మేహ శాంతి యొనర్చి శరీరతిత్వమును 

సమధాతువునకు మార్చునందురు. 

భూషణార్జి కపి-(కవి కవులు చూడుకు ) 
భూసంథి--(ఇస్థమన్ చూడుడు.) 

భూస్తారదేశము (భోఖారా రాజ్య 
వం)-%). వె. ౬౯౭ మొ! ౭9౪ వణుకు కాళ్లీర 

రాజ్య మలిన లలి తాదిత్య నృ నాలుండు దీనిం 

జయించి తన రాజ్యమునకు గల్బుకొని ఏలెవని 

కల అపండీతుని రాజతరంగిణి యందు చెప్ప 
లా 

బడినది, 

Vembery’s Travels in Central 

&వ1జ అను గంథమునందు తూర్పున కోఖండు 

(దినికి సెరానా యనియు పేరు కలదు. బద 

కాన్ పర్వతములు, దత్నీణమున ఆక్సన్ నది, 
య 

పశ్సిముము నను ణ_త్రరమునను పెద్ద యెడారి సరి 

ను క్ ప డిన థ్ హొద్దులుగ చెప్పంబడజనవి. రాజధాని భూసార 

పురము. ఇప్వడుబోఖారా యనంబడుపురము. 
బోఖారాదేథ మని కేలుచున్న ది. 

టిద్యారక- -(ద్యారకలు చూడుడు) 

2825 భె రవఘాటే అమరనాధక్షేత౦ంము 

భతాలభట్టం---గొవ్పపండితుండు. (కొజ్జ 

యని చూడుడు.) 

భేదతంత9ము (గుణవము)--- రాజ 
నీలి యందలి షడ్డుణములలో నొకటి. (వడ్డుణ 

ములు తేక వడు ణెశంర్యములు చూడుందు) 

కదవరు--(ఉ పాయములు చూకుడు.) 

రుశంకుయడు (బుశం కుండు--- 
యదుసంతతి చంద వంశ తీలి)యుయడు. పౌ 
తుడు శ్రలిబిందుమహాోరాజు, 

ఖల్లకిగో త9 వు (జమదగ్ని వత్సఉప 
గణను చూదును. ) 

భైవుగవ గో[తము- (వారితఉపగణము 
చూడుడు 

భైముతాయన గరా తవంం--(పరాశర 
గణము చూడుండు, 

భైరవకని — ఆంధళవులలో పూర్వకవుల 

లో నొక్క_ండుగపరిగణింపంబడి న వా౭డు. తండి 

గారన్న. గౌతమ సగోతుభడు. నియోగి బ్రాహ్మ 

ణు(డు. రావుబహుదూర్ క. ఏ-ేనలింగంపంతు 

లుగా రీత(డు హరిశ్చంద్ర నవనాధచరిత్ళముల 

రచించిన గారనమం|తి వుతుడేమోనని తలం 

చుచున్నారు, కాని నిదర్శనములు గానరావు. 

ఈతండు రచించినవి- శీరంగమా హాత్మ ము, 
కవిగజూజ్కు-థభము, రత్న శ్యాన్ర్రము నను గ్రంథ 

ములు. శ్రీరంగ మాహాత్మ్యము, బాగయామాల్య 

ప్రు,తుండగు రామామాత్యుండను వాచుక నామ 

ముగల రాఘవమంత్సొకిం గృతినిచ్చెను. 

భైరవఘాట (కనువు)- ఇం దమరనాథ 
వేతిము కలదు. (శాళ్నీర టేశము చూడుడు.) 

భారవఘాటిీ (పర్వతవమారమ౫అవము 

రనాధ క్షైతంము-- అమరనాధము సుపి 
సిద్ధశివతేతంము. 'కాళ్ళీర చేశ మందు పర్వతముల 



_భెరవఘాటీ అమరనాధక్షేత)ము 

ెనున్న గుహ డేవతలపూజ ఎక యేర్చజుపం 

బడినదనియు, చంద పతివ్యీతమనియు నందురు. 

(కాళ్ళీరజేశము చూడుడు.) రాజథానియగు 

శీంనగరమునుండి 'మోటా-ర్టుపోవు మంచిబాటను 

౬౧మైళ్లదూరమున (పవాల్లా? మనంబడు సమశీ 

తోవ్మ్మ ప చేశము, సమ్ముదపునీటిమట్టమువై౭.౨౦౦ 

అడుగుల యెత్తుగలది. ఒకపాటి వరక సలము 

కలదు. అటనుండియే యాతిన్యలు భోజన సా 
మృగులం గొనిపోయెదరు. ఈపరిసరములనున్న 

కశోలావాలనదియందు శేషనాగమనంబడు నది 

సంగమించును. అటనుండియే అమరనాధమున 

కరుగుపర్వతమార్ష మారంభమగును. ఇటనుండి 

గజములు, డోలీలు కాలినడక మొదలగునవి 

ప్రయాణ సాధనములు, ఇట పర్వ తారణ్యము 

దట్టమై యుండును. 

వీదపందొమ్మిది వైళ్ళదూరము నచందన్యాడి 

యను మానం దాగి, ముందున్న కస్ట్రఫు6 

బయనము నెదురొ_న బడలికం దీర్నుకొనవల 

యును. ఇచట నివాస మారోగ్య సౌఖ్యముల 

నొసంగెడీని. సముద'*ఫపు సీటిమట్టము ౯౫౦౦ 

అడుగులయొత్తు. బిర్భి చెట్లధికము గా పెరుగును. 

సెలయేఠరుల ప్రవాహఫపుంజప్పుడులుు అడవిజూతి 

పూలచెట్లు మనోవారములై యుండ శేవనాగ 
నదిపె నేర్పడిన మంచువం తెన యుద్భుతే మని 

వీంచును. 

పిమ్మట మైలున్నరదూరముదనుక విసుఘాటి 

కనుము పె కెక్క_వలయును. కన్టము గా నుంట 

యు, చలి మిక్కుటమగుటయు, ఎక్కు. దారియం 

దిరు చెసలను వివపష్పృత.ము అధికముగ. బ్బోబలి 

పూచి గాలికి విజ్ఞపీసచుండుగాన జాగరూకత? 
గలి నడువవలయును. పెని సొందర్య్భద్భశ్య మ 

ద్భుతవైం న ను త్వరలో నే నివారణమగును, 

చీదప మూడున్నర మైళ్ళు కొండప్రక్క-ంబడి 

2826 "భెరవులు ఎనిమిదివిధములు: 

యిరుకుదారుల గుండ కాౌలుజారిన రెండవదెస 

నగాధవుగు లోతున బడును గాన మెల్లగ 

జాగతగ నడువవలయును. 

అటనుండి మైదుమైళ్ళదూరమున శేవషనాగ 

నదీజన్గస్థానమగు శేవనాగసరస్సు కలదు. 

దాని మూం.డుబెసలందు హిమశిఖరపర్వతే 

పరివృతమై యెటంగన్న నట సెల యేరులపతన 

ములతోం దనౌెడిని. వాటిజలము లతీమాధుర్య 

వంతములు, అటకు( గతిపయదవూూరమున “పంచ 

తరణి” యను పేరుగలతావున నొకదాని, పక్క 
నింకొకటిగ నైదు జలపవావాములు పవ 

పహీంచుచుండెడిని. ఇట నలనిరంగుగల మంచు 

కస్పించెడిని. క్ష 

వీనప రెండుమైళ్ళున్న రదూరము ఘనీ భవం 

చిన మంచుపై నడిచి పోవలయును, వీదప నొక 

మైలున్నరదూర మెక్కు_చు దిగుచు నడిచి, 
కడపటిమైలుదూరము తిన్నని సమతలమార్షమున 

నమురనాధముగుహూకు. జేరనగును. ఈసమతల 

మార్లము కొక వెపు భెరవఘాటీయనియు, రెండవ 
ప్రక్కను _కెలాసఘాటీ యనియు, రెండు పర్య 
తోన్నత ప చేశములుకలవు. ఆదికాలమున వాటి 

సునుండీ దూకి విరాగులు పాిణముల విడుచు 

వారట. వాటినుండి శలేప లధిశముగ 

నుద్భవించి యమరగంగయందు( జేరును. ఇటుల 

పవాల్లామునుండి యమరనాధ మిరువది మైళ్లు 

న్నర యుండును, 

భైరవ వ్రు న్యాయవుం- ఆపాఢభూతి 
గానిచర్య యని తాత్చిర్యము. వంచకుని మాయ 

చర్యం చెలుపుట కీన్యాయము వాడుచుందురు. 

భైరవులు ఎనిమిదివిధవలులు (అష్ట 
భారవులు)--౧ బుర్నుభెరవ . ౭ ఛండ భైరవ 

3 కుండ భెరవ్య ౮ ఉన్న _త్లేభిరవ్మ ౫ కపాలి 



రము 
) 

భెరవ్య ౬ భీవణభైరవ ౭ కాలభైరవ ౮ ఆన 
న్లభరనులు. 

“భత.ణాత్ రతణాత్ వమనాత్ "భెరవః” 

అని భైరవ శబ్దమునకు సృష్ట్వధినాధునిగం 

గాంద రము జెప్పిరి. ,భిరవ్రులు దచదారుకావన 

విహాోరమునందలి మోహీసీ మోపహానులసంతాన 

మంట. (శాస్తాడమని పేరంటు. (వారిహరపవు తే 

"దేవస్థానములు చూడుండు). 

యే వు అధ ఖైక్షధాహగో త్రము (రధితర ఉపగణము 

యరాడుండు), 

భోగములు లా(ఆష్టభోగములు)- 
౧ సంపద, ౨ మంచివ(స్త్రుములు, 5 ఆభరణ 

ములు, ౪ భోజనసాఖ్యము, సగ తాంబూల 

సౌఖ్యములు, é సౌఖ్య కరమగు శయ్య (పాన్చు) 

౭ సంబోగ సాఖ్యములు, ౮ వుప్ప చందన పరి 
స జో జ మళీ ద్ర వ్యాదిసుగంధ ద వ్యాను భవ సౌఖ్యములు. 

భోగవర్దనవుఠవుం-- గోవర్థనమఠమున 
కీచ్చేగ్రు కలదు 

భోగిపండుగ - (మకరసం శ్రాంతి[పండుగ 
చూడుండు.) : వ 

భూజదేశవంు-(కంతిభోజ దేశము చూ.) 

భోజనపదార్దములను వండు నాచా 
రదరవుం-ా-జగమున భోజనపదార్లములను వం 

డుట యొక యాచారమైనది. పండను వండళ నే 

లి నెదరుం కన్ని పప్పుజాతులను కొబ్బర ముద 

లగు కొన్ని యాహాోారప దారములను పెక్క-ండు 

వండకయె తినుటయుం గలదు. వంకుట యన 

నుడికించుట్క, వేయించుట, పేల్చుట, కాల్చుట 

ముద లగు కృత్యములు, విట్లకు గారణములు 

మూడు కలవు. అందు మొదటిది తినుపదార 
ములను మెత్తపజచి (పక్వ మొనరించి నము 

లుటకు దంతములకు, కొటుకుటకు పండకు, మిం 

గుటకు గళమునకు సౌఖ్యకరమై యుండును. 

"రెండవది ఉప్పు, కారము పులుపు మొదలగు 

శ్రలుపుడురుచు లుడుకుతరి దానిం జక్కంగ 

ఖభెతు. వాహాగోత 2827 భోజ నలవణమూ 

పట్టును. ఇది చక్కనిరుచులం గల్లించును. మూ 

డవది వేయించుట, పేల్చుట, శాల్చుటలయం 

దు రుచికరమగుస్థితిని గల్లించుచు రూపము, లేశ 

రంగులను మాశ్చేడిని. వీట యిన్నింటికన్నను 

ముఖ్యములగు జాగతలు కం డిందుం గలన్ర. 

వండుటవలన సులభముగ జీరమగునవిగ నగు 
టయు, అం చేమైవ విమజీవ్రు లుండిన నించి 

బాధలం గల్లంపని యారోగ్యస్థితి నిలుపుటయూు 

నెయున్నవి. పాలు శాచుటకుయహాడ నివియే 
కారణములని వైద్య శాన్ర్రవిదు లనుచుందురు. 

భూజనలవణవుం-మానవులు భుజించు 
పదారములందు చేరుచుండు లవణము (ఉప్పు) 

సముదిలవణ మనియు, సెంధవలవణ మనియు 

'నెబుంగునది. ఈ రెంటి మం చేదోయమొకటి, ఆయా 

పా)ంతముల చేది సులభముగ లభించునో 

యదిగా నుండెడిని. భరత బేశమునం దీలవణము 
లందు సముద లవణము నాల్లింట మరూడువంతు 

లుగను, సెంధవలవణము నాలింట నొకవంతు 

గను లభించుచు వాడంబడుచున్న ది. ఉప్పుగల్తీ 

లను ప్రభుత్వము వారి లెక్క-లందు” సాల్లు ఫేక్ష కద్ 

లమచుందురు, సము (దవుటుదకమునుండి యుస్పు 

వీయుటకు Ee కారుప్పుసీటి నావిరి 

యగపన పుం? వాడుశయం దుంచి 

యున్నారు. భరత జేళమున సముద లవణము 

సర్వమును చేయుట బి )టీషుప)భుత్వము వారి 

యధీనమున “Monopoly”? గా నున్నది. 

సెంధవలవణము గనులనుండి (భూమిలో 

నుండి) తవ్వి యె త్తంబడుచున్నది. అట్టిది సింధు 

క్! ట “హై 9౨ధవలవణ)*” మని పే పేరయ్యను. 

ఇంకను నిట్టివి రాజవుత స్థా నమునందునుు 

వాంచాలమునందుననమ గలవు, పఏభుక్వంపు 

'లెక్కులమేర కేశేట భరత బేశమున గనులనుండి 

౫౦౦౦౦౦ టన్నుల సైంధవలవణము తీయయం. 

బడుచున్న దని కేలినది. ఒక్క ౯ ఏస్క మోల్ 
జాలివారికిం దక్క, తక్కిన పంపంచజాతుల 

కందరికి లవణము లేనిది భోజనమువడదని చెప్పం 
బడియున్నదిం 



ఖోబపురి భావ 

భొజపురి లా షా (పాందిభావ చతు 

రధము చరాడు(డు). 

బోజవముహారాజు-- మాళవచేశ మేలిన 

ను వ్రసిద్దుండగు భూపతి. గావ్నవిద్యాపోపకు(డు, 

ఈయన రాజధాని ధారానగరము, (అవంతి 

"దేశము చూడుడు. 

శారా జరాజువంటిరాజు కుదిరితే కాళి 

దాసువంటికవి సిద్దమగును ఆంధ 

లోకో కి. 

ఇూజవంశనపతులు-- ఏ రనేకులు 

కలరు. కుంతీభోజ దేశ మేలినవారు. పీరు భోజ 

వంకజు లనంబడీరి. భోజరాజువంఛమువా రని 

భావము, భోజమహారాజుకుమారుండు రుక్టే; 

కమా గ రుక్మిణీ బేవి (శ్రీశృమ్ణుని భార్య-) 

భూజసిగో త్రము-(శవిటపగ ణము చూ.) 

భ్ఞరాజు(డు(కుంతీభూజు(డం మహా 
కారాజుఢథు)-- అతి చంద్ర యాదవ హల్ 

యుడు. ఇతనికి భోజుండనియుు మహాభా జు 

డనియు, కుంతీభోజుం డనియు వాడుక పేరులు 

గలవు. ఈతనికి పుత్రసంతతి లేదు. 

ఈతడు చేవమోథునకు మారిషయందు 

జన్మించి నకుంతీ చేవి నభిమానపఫుతి)క గా ఇంచు 

ఫొనెనని చెప్ప(బడీనది. కుంతీ చేని పాండు రాజు 

భార. పాండవులత లి. వనుచేవునిచెల్లె లని 

యుంగూడ చేరొక-చోం గాననగు చున్నది. 

ఆమెకు ప్ఫథ యని ముదటిజే రంట. ఆము 

దూరా(సమహారి కి సేవ లొనర్చి మెప్పించి 

మొక దివ్య మంతె' ముపచేశమందె నంట, ఆ 

మంతెోశకివలన పాండవులను, కర్గునింగూడ 6 

గ నెన౧టం 

మ జియు కృతవర్శపితామహుండు భోజుండే 

(వ్యాదికుని తండి) యు భజమానుని వుతెు(డు 

కుంతీ భోజుని మనుమఃడ్చు. 

ఇంకను మాళవభూపాలుండగు భోజమహాో 

"రాజు పేరు దేశ పిసిద్ధ మే. ఈతండు ముంజని 

2828 భామాలగోత మూ 

యన్న కుమారుడు. సర్వ సా ధారణముగ విద్యల 

భోజుండని సామెతగా చెప్పెదరు. 

మజియు. గుంతీబోజునిసంతతికు తీయు లను 
భేజు? లని వాడుక గలదుం 

భూటదేశము (భూటాన్)- భూళతాంగ 

(భూటాన్) చేశ ము నకీ పేరువాడుకయందున్న ది. 

ఖోపాల్ స్టెటురాజ్యము — సెంటి 
లిండియా ఏజన్సీసంస్థానములలో బిటీషుర తీ త 

సంసానములలో నొకటి. పభభువు మహా 

మ్నదియు(డు. తొొలింటి భోజవాలితమెన శే క Se 
మాళవ చేశ భాగమై యిట్టి చేరందిన దంట, 

బెట్యా ( తొల్సింటి వేతంవతి) నదీతీరం మందున్న 
య ) 

భోపాల్పురము రాజధాని. 

కూూవనిగోత 9ము- (కుశిక గణము చూ. 

భౌతవిచార న్యాయము వెళ్టినాని 
యాలోచనలని యరము, మతి భమణముగల 

వారిమూటలసిరసించునటుల నిరసింప(దగినదాని 

క్రీన్యా యమును వాడుచుందురు. 

భౌతికలింగవం లైదు ౧ పృథ్వలిం 
గము- కంచియందలి యెకామేశం లింగము. 

కరుచనాపల్లీకడనున్న 

జంబు కేశ్వరమునందలి (శ్రీరంగములోని రయుకి 

భాగము) జంబు కెళ్వంలింగము. 

_9్రి* జలలింగము- 

3. కేజొ'లింగము- తీరవన్నామశతై (అరు 
ణాచలశ్నేలెము) పురమందలి యరుణ చ లేశ్య 
రలింగము. 

ర, వాయులింగము- శ్రీకా ళహాస్సి ఫురమం 

దలి కాళ వా స్తీశ్షర లింగము. 

౫. అఆకాళలీంగము-- చిదంబరమునందలి 

నటరాజ స్వామి చేవాలయములోని యా'కాశ్ర 
లింగము. (చిదంబరరవా స్యస్టలమున) 

య 
ణౌది గోతం ము--(జాతుళర్ట్య గణము 

చూడుడు. -— 

భామాలగోత 9 వరు-నిధృవగణము చూ. 



భౌమచతుర్ధి 

భౌమచతుర్ధి--మంగళవారమున సంభ 

వించిన చతుర్థి ళు పండుగలు- 
పర్వతిథులు- వీతదినములు చూడు(డు. 

భావన గోతం ము-(నిధ్యృవగణము చూ, 

ఛగగో తువు- (జాతుకర్ధ్యగణము చూ). 

భదత్యగోత్రముం--(జమదన్ని భిదాఉప 
గణము. చూకుండు). 

భ్రమదకుల గోత్రము - ((భమరవల 
చూడుడు). 

వముపంచకవం (శుద్దాదై ద్వైతదాద 

మతధర్శ్మ మున)--౧ జీచేశ సర భేద భమ 
జీవునకు నీశ్వరునకు భేదము తోచుట. 

9 చేహాత్శభమ- శరీరము, నాత్మయు 

నొక్క-టియేయని తోంచుట. 

3 నా! శరీరతయేణ భిన్న ౩2) ఇతి 

భేద భమ- కారణ సూత స్థూలశరీరములందు 
పాణి వేర్వేరుగ నుండునని తోేయట. 

ల సన్నకారు భిన్న*? ఇతి 

భేదభోమ- బ్రహ్మ, విమ, రుదులు, సృష్టి, స్థితి, 

లయము లకు కారణక ర లనియు, వారియందు 

భేదముండుననియు తోచుట. 

౫% జగత్పు- సత్య భ్రమ, జగత్తు మిధ్య గా 

దనియు, సత్యేమనియు త ఫోచుట. ఇవి కేవల 
(భమలనిళు ధ్హాద్వెతవాద మత సులు చెప్పుదురు, 

మ తా_న్సరమున:.- 

౧ ేహాత్మ భమ, "తాను చేహ మేనని 

తోచుట యొక్భరమ. 

౨ పాపషాణాదిభ్యమ..._- బేవుండు కాని శిలా 

చారువ్మిగవాములను “జేవుండనుకొని ప పూజించుట 
యుకభమ. 

9 మిథా వలే భమ అత్మ నశించునని 

తోచుట యొక భిమ. 
రీ చేవ తాభిమను..... అన్యు లగునట్టియు, 

జేహేంది యాదులతోంహాడి నట్టియు, బోవ్మా, 

విష్ణు రుద్ర, ల్రీ1రామ, శీ శ ృహ్లాదులు మోతుక 
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_ర్తలని భ్రమించి నిర్షుణుండగు పరమేశ్వరుని 

మర చుట. 

3 కర్న భమ.___ మోతు, తర వాం ఛలతో 

కౌత స్మారక కర్ణులు, నుపవాసములు, విత 

ములు చేయుట యొకభ్రావు. 

భ్రమరకిటన్యా యము — తుమ్మెద 
వీలనుకనుటతో చచ్చుంగాన దాని జీవితకాల 

మున ాటినిగట్టి, యం దొక "వేరజూతిపురుగు 

నిడి, డానికడ యం కార ధని చేయుచుండును. 

కొొంతకాలమున కాఫురుగు తుమ్మెద యగును. 

-ఈ న్యాయమును గురుశివ్యు న్యాయముగను 

వాడుచుందురు. గురు సయ తన. 

పలెనే జ్ఞానిగానొనర్పుట (భమరకీటన్యాయము- 

[(భ్రవమురకులగంత9 ము-ఆర్య వైశ్యుల 
౧౦-౨ గోత్సిములలో నొకటి. (వైశ్య గోతి 

ములు చూడుడు, (భమరకుల ((భమదకుల- 

(భవదకుల) పశా'కేయ (2. గోతొము, సం 
స్కతేగో తము. తి_త్రిరిస్క తి త్రికిగణము, గార్ల 
ర్తి, ఆప_స్హంబయజుళశ్ళాఖ. పిమాణ మత్స్య 

సూత్రము. సమానగో తము గార్యన. గిరీళు (డు 
"దేవత, విశ్వాంబ భార్య. పయాగ అపస్తానము 

విశ్వాంబుధె తేబాశెము. జపము లము, దీప 

ములు 3౦. శ్నెతసః ఖ్య ౨౨౦. వీతాంబరదానం. 

పాలపండు వర్ణసియము. 

భ్రమురన్యాయుము--- తుమ్మెద పూ 
వులలో వాలునది యొనను నన్నిపూవులలో 

వాలదు, తేనలభించుపూవులయందు య 

వాలును. "లే నెలభింపనివాటను పదలి వేయును 

సంపంగిపూవులజోలి కసలే వోక తప్పించు 
కొనును. తామురపూవులలో సాయ? తోము వేళ 
పోదు. ఏలయన నది నూర్యా_స్ట సమయముతొోొ 

ముకుళించిన, నందు తెల్లవారులు ని నిర్పంధము న 
నుండవబసివచ్చునని దానికి. దెలుసును. 

జా గతగా పవ _రించుటను దెల్పు న్యా యము 

భ్రమరహస్తముం --- (వాస్తాభినయము 
చూడుడు. భరతెళాస్త్రము చూడుండ. ,) 

భ్రవురాంబ -(అంచాత్నయము చూ 



భృగుమహర్షి వంశొవళి 

భృగువుహర్ధి వంగౌవళి (భృగుమహర్షి సంతతి) 

యనియు, పులోమయనియు 

నిర్వురు భార్యలు 

భార్య నా 

కవి ధాత భార్య ఆయతి విధాత భా ర్య 

లేక వహూ బేవి నియతి 

కావ్యుడు లేక శు కా 

చార్వు (డు, భార్య శతపర్వ మృుశండర్శి (పాణుండు 

రాతసుల కాచార్యుండు తెల్లని మృశండర్డి కి ౧ భార్య 

కాంతిగల్లియుండ యతికన్య, భార్య మనస్విని 
శు కాచార్యుండు 

మార్క్య-౦డేయరి వేదశిరుండు 
వృిదు(డు. చిరంజీవి. 

ఉశేనసు 

ఛండేమా దరష్టి9 త్వష్ట భర్మకముడు కమాశె కమాశె 
ర్కు-(డు (అరజి యోగిని) చవయాని 

తండి తరువాతే 

ఈయన 

రాత.సులకు 

గురు వయ్యెను, 

పిస్హోాదున కీతండే 
విద్యల గటి 

వినవా6దడు, 



భార్య పులోమ 

చ్యవనుండు 

వ్యాసుకన్వ (జమలతి శ్ ర్యుండు 

భార్య ఘృతాచియను అప్పర భార్య మనుకన్య 

రురుడు బుచికుండు 

భార్య గాధిరాజు కూతురు 

శునకు(డు సత్యవతి. పీరు నూభ్లరు సోదరులు. 

శౌనకుడు 

ళన శేవు(డు జమదగ్ని చేరు తెలియదు 

(మధ్యముడు) భార్య రేణుక 

ఉరుపతి ఉతాాహుండు విశ్వావసువు పరశు రాముడు 



భృగుమహర్షి 

భృగు మహర్షి భృగుమహర్షి 
మానసవుతు) (డు క య జగుండ మందలి 

యగ్నినుండి ప మజీకొన్ని చోట్ల 

చెప్పంబడీనది, భార్య దితి (హిరణ్య కళివుని 

కుమార్తె, ఈమెయందువుతు)(డు కవి, ఈళవి 

పుతుండు తు కా చార్యుడు దానవగురుండు) 

పుతిశ "దేవవర్షి- అల్లు(డు విశ్వవోబివ్మా. 

మజీ ముక భార్య ఖ్యాతి. (ఈమె కర్హమ్మపజా 

పతి కూతురు). ఈమయందు పుతు9లు ధాత 

విధాత యనువారలు. ధాతక మార్మ-ం౦డేయుని 

తేండియగు మృకండుంయ పుతు9ండు. వ ధాతకు 

పొణు డును, పోణునకు వేదశిరు.డును, వేద 

శిరున కు శేనస్సును గల్లిరి. ఇంకొక భార్య పులోమ. 

ఈమెయదు చ్యవమండు క లైను. 

భృగుసారగో తం ము-- (నిధృవగణము 
చూడుడు.) 

భృగుఆశం మము- (భృగుతుంగపర్వ 
తము చూడుడు.) 

భృ గుగూ త్రవము-( నిధృవగ ణము ప. 

భృ గుతిర్జము--జబ్బల్పూర్. (జాబాలి 

పురము)ను)డి పక్చిమముగా పండండుమైళ్ళ 

దూరమున మా ర్చెలాగక్సుమధ్య నర్మదానది 

యందలితీరము. ఇచటి గాగిమమునకు 6 బ్ధేగ్రా 

ఫఘాటన్ * అనియెదరు. ఇచట చౌషటన్ యోగి 

నుల దేవస్థానము కలదందురు. 

ఈ తీర్థ "దేవస్థానములంగూర్చి పద్మవురా 

ళాము, న్వర్షఖండ ౯ అధ్యాయమునను, మత్స్య 

పురాణము ౧౯౨ అధ్యాయమునను (ప్రశంసలు 

కలవు, (యోగినులు ౯౪ పేరు- కీ చకంము 

చూడుడు. లేక యోగినులు చూడుడు.) 

స తలు (బృ గం ఆశ్ర 
వువం)--- ఈవీ పేరుగల పర్యతము CU 

ర హా 
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గండకీనదితీరమునంగలదు. దీనిపిశంస వరావా 

పురాణము ౧ర౬ యందు గలదు. బృిగునువార్సి 

యాశ్రమ వుని చెప్పబడినది. 

మహాభారతవ్యాఖ్యాత యగు ఫం లికంకుండు 

పంచ శేదారములలో నొకటియీ తుంగనాధ 

మును “బృగుమవార్షి యాశ మో మని వివరించి 

యున్నా (డు. 

భృగు పట్టైణవం_అరుణోడ చేశము 

నందలి బదరీ కేదారమునకు సమోపమున నున్న 

యొక పుణ్యమే తము. 

భృగువురవు-(భరుకచ్భపురము చూ, 

భృగ్యక్షేత్రము భరుకచ్చ పురమున 

(బోచ్చి కీ పరు వాడుశ గలదు. 

౯౬9 భృగ్వవ్రపగ్యాతము-- (ఆర్ స్వ్రియేణ 
గణము చూరు. * 0 

భృత్యాచారవం-- శె వాగమములందు 

వది 

౧ దాసాచారము ౨ ఏరదాసావాగరము, 

3 భృత్యాణారము, ర వర భృ త్యాచారము, 

౫ సమయాచారము ౬ క ఛావస్తుఆ చారము 

నని యాణుబేదములు కలది. 

క్ శమ లాల టి భ్యూమశిష్టకులగూ తవుం--(వృద్ధికల 
చూడుడు.) 

(భవదకులగెరాత్రవంం-- (భమరకుల 
చూడుడు.) 

భ్రష్టరగరా త్రము--(గర్షఉపగణము చూ 
అట్ న్ ౧ 

భ్రష్టానసరన్యా యమం జరగందగిన 
పని యొకతణి జరుగకతప్పిపోయినచో, ననంగా 

నాకార్య మ తతి భప్టమయినచో, నింక నా 

కార్యమబ్లు జరుగందగినదని భావము. 

భ్రాజగెరాత్రవంం--(జమదన్ని భిదాఉష 

గణము చూడుడు.) 

జెప్పంబడీన పంచాణచారములలో నొకటి. 



భాజితావీ.గనోతుము 

భొాజితాకిగగాతవంం--- (గర్ల్షక్పగణము 
అ w 

చూడుడు.) 

__/ యమది(తీయ యని భాత్రుద్వితయ---( (1 
యునందురు). కార్తి? శుద్ధ ద్వితీయ. (పండుగలు, 

పర్వములు, వంతదినములు చూడుడు.) 

భ్రామరీకుంభకము-నోరుమూని తాలు 
వులబలముచే రెండు ముక్కు_దాగరములగు ఏడా 

పూరక కుంభక శేచకములుమూ.డునుచేయుట. 

ఇ త్తజీ కంఠము మొదలు నాసిక పర్యంతము 

భిమరనాదము గల్లి, మహానంద పదమై యుండు 

ననియు. జెప్పంబడీనది. (కుంభకము చూకుండు. 

ఈ యభ్యాసక్ళమ విటుల చెప్పంబడినను 

యోగులు దీనిని నిశ్శబ్దకాలమగు నర్థ రాతఏము 

నం దభ్యాసింతురు. పద్మాసనాసీమ్నులె (మఠము 

-వెచుగొని కూర్చుండి రెండు చేతులతో చెవులు 

రంకె నచెట్టు--లా. Pentapotes 

Phoenicea. సం అర్క-పల్ల భః; బంధథుజీవః; 

బంధూక పుప్పవృ మః, 

మం కెన- పెద్ద జాతి చిన్నజాతి శెంకుభేద 

ములు గలవని కొందరును, నొ శేజాతి యని 

కొొందరునము ననుచున్నారు, ఎజ్జిని పూవుల. 

బూచుట సుప%సిదము, 
2 ఖ 

ఆకులు విలేచనబద్దము. జేసి కఫమును, వాత 

మును హరించును, ఆకు నూరి పెన వేశి కట్టిన గడ 

లను మృదువుపరిచి యణగించి నొన్నితీయునూ 

విత్తులు మేహశాన్ని, పెత్యశా న్లి గలించి శెగ 

రోగము నాపును. పూవులు వాతమును, 
పెత్వమును హారించి కఫమును మలల వను 

గల్లించును. 

28838 సుంకణుడూ 

నోరు మూసి బిగించి ముక్కు-రంధఏముల గుండా 

పూరక, కుంభక, లేచకము లోనర్వురు ఇట్టితతే 

కుంభకకాలము న కుడి చెవియందు మొదట చిణి 
చిణి చిణి యనునాదముగల్లి, పీదప వంథనాదము 

వీిదప మేఘగర్ణననాదము, తుమ్మెద నాదము, 

ఫఘుంటానాద ము, భేరీనాద ము, మృదంగనాదము, 

దుందుభినాదము, అనావాతనాదముకుదకధ్యని 
కలుగును. ఆధ్వని కల్లుట నోర్చి ' విను చుండిన 

జ్యోతిదర్శనమై, క్రమముగ నందు మనస్సు 

లీనమై, విదప సమాధిస్టితిశల్లు ననిచెప్పంబడి నది 

(అష్టాంగ యోగములు చూనుండు. 

బాష్టవిదుగో త్రము (గర్గ ఉపగణము 
చూడుడు.) 

బ్రా స్రియగో త్రనుం-(జకుదగ్ని వక్చఉ 

పగణము చూకుండు.) 

వంంంకణం(యఉు-ా-యిుమీం తపోవము హివమాతి 

న్రయు దు. సారస్వతమున నటనము సల్పినవాః 

డనియు, పర మేశ్స్యకుని యమగ వా పాతు )ండై 

ప్రకృతి (పర మేశ్వ రాన్టాంగము) మొక్క 

మాహోాత్మమెరి/.గిన వాండనియు: జెప్పంబడినదిం 

శ్రీముఖలింగ క్షేత్రమున ముఖలింగపురమున 
కొళటిన్నర మైళ్ళదూరమున వటాది* (మతి 

a 7 6 
కాడ )పైె మంక ణేశ్వరశివలింగము గలదు. అది 

మంకణవమహాోముని యాశమమున నాయ న చేం 

బతిస్టాంపంబడినదని య చ్చటి వారందురు, శ్రీము 

ఖలింగతే 3 )మ హాత్స్య ము న నీవట్యా దియొక్ర_ యు 
మంక శాశ్ర9మము, మంకణబువపీ గూర్చియు. 

బశంసలు గలవు, వటాది)యందు బర మేరుం 

డీయనకు సాషమెత్కరించిన ట్లాక్నేత9మ హాత్త వ్ a 
మున జెప్పంబడినది. 



మంగ చెటు 
లూ 

వుంగచెట్టు--- లా. Randia (లేక 

Gardenia లేక Posqueria) Dumeto- 

Tum. ఆంగ. Emetic nut tree సంంశరవా, 

కరహోటక్కి కరహోటకక, మదనక్కి మదనఫల 

వృతః, న్ధ పసన రం 

డ్నివేరు చెక్క, ఆకలరసకపూయచూ ర్గము 

లం దీకిందిరో గములం గుదుర్చుశ క్రిం గలదని 

చెప్పబడినది. 

అ _స్టిగతజరమువంటి సమ_స్ట్స జ్యరములు, 

అతిశ్యాస,ఉబ్బురోగము, కాస,గుల్లు, దురదలు 

పడిసెము పాండువు, వీనస, పొ త్రికడుపులోని 

శూలల్కుర_క్రని రేచనములు, నీళ్ళవిేచ నములు, 

[వణములుు వాతరోగము, విదధి (అనంగా 

నాభియందు పుట్టువుణము), శేవ్మరోగముల 

నడచునని చెప్పబడినది. 

మంగవేరు నూరి తలకు రుద్దిన శిరోవాత 

ములు వారించి తల పేలు చచ్చు సనియుు, మ్రాను 

చెక్క నూరి పైని పట్టువేసిన _నెముకలనొవ్పి, 
పోటును శ్రమించుననియు గాయములు మాను 

ననియు, లేతకాయలకూర తిదోషములనమింపం 

జీసిసర్వరోగ హరముగనుండు న నియు,జఠరదీ 

దేహపుష్టి నొసంగుననియు మజీయు, కఫ, 

కాస, క్రిమి, వాత్క శ్వాస తయరోగముల 

నడంచుననియు, నెండుకాయల చూర్షము లోని 

కిచ్చిన నించుక వికారముగ ల్లించి వాంతియె 

"శేద్మము బడిపోనుననియు చెమట(బటించుచు 
ర ఆ లు 

కింవింనిజంవీ, ర క్షవిశేచసముల నాపుసనియు, 

ఎఎడుకాయలను నీటనానించి విసికి వడకట్టిననీళ్లు 

లోనికిచ్చిన వా ని యగుననియు, నెండుకాయ 

లఅనునూరి పట్టువెచిన వాతనొప్పులు, మేహ 

వాతనొప్పులు, ఈడ్పు వ్యాధి, గడ్డలు, గాయ 

ములు, చర్మరోగములు, నరములజబ్బు నిమ్మ 

భీించువననియ్యు మంగపంకునం దుబ్బు కాస, 

2834 మంగలిక త్రీ (దార్ఫు 

జరము, విణములు, వమనము, విషదోపము,. 

శేవ్మరోగముల  నడంచు  గలదనియు( 
య 

'జెప్పంబడీనది . 

మంగడగూాత్రవయ-(భ రదా(జ ఉప 

గణము చూడుడు.) 

మంగమకులగూత్రము- ఆర్య వైళ్యుల 
౧౦౨ గో తములలోనొకటి, (వెశ్ళగో త్రములు 

చూడుడు.) 

మంగమకుల (వంగమూాలకుల వకశివ్ద. 
a వ)కాలృగోతము. ఏకారేయ(౬౭) గో తము, 

హయగీఏవర్షి . ఆప స్థంబనూత్ళ యజుళ్ళాఖ. 

పీమాణగ 9ం౦ధ మాద్యపవరఖండ. సమాన 

గోత్రము హయగీ9వస, జలేశు(డు ేవతం 

కృష్ణాంబభార్య. గోదావరీతీరము తపసానము. 

కవషసరసూతటాకము. జపము లశు. 'పములు 
అణ లి 

-2౨0 

ములు వర్ణనీయము. 

వుంగలికత్తి (దారు) (Razor and 
ఎాలఎంతచక్క_నిపదును (దారు) గల 

మంగలక త్తియెనను మనకండ్లకుం దానిడా రెడ 

తేగక జక్క-గనున్న ఫ్రై క న్చించుంగాని భూత 

దము (Microscope) నందు బరిలీలింతు 

మేని మంగలిక త్తిదారు (edge) రంపమువలెం 

గక్కు_లం (Saw-like teeth) గలియుంట 

గాననగును, ఇవి సూమ్ముతినూ మము లగుట 

గంటిదృష్టికిం గాన రాక, భూతద్దమునందు దర్సి 

తమగుటవల న న magnified through mi- 
Croscope) గాననయ్యెడిని. 

కత్తిని వాడుచున్న కొలది నివిపెద్దవియగుచు 
నెగుడుదిగునుల( జెందుచుండును. అప్పుడు క్తి 

సరిగా తెగళపోవ్రను. మనము క త్తీమొద్దయి 
నిదని యనుకొందుము. గానినిజముగం చెగమి 



మంగలిజాతి 

సంభవించుట కల్తి మొద్దగుటవలన గాదు. 

అట్లుసంఛి వించిన కక్కు_లకో॥్గంlecules*’ 

అనెదరు. ఆక త్తి ను త్రరదఖీణములుగా నుంచి 

కొంత కాల (రమారమి యొక వారము) ముంచి 

కదపకుండిన-చో ను _రృరదథీ.ణదృవములకడనుండి 

*ఇనుము) *ఉక్కుుఎఎలనుం దమదిశల కాళర్షించు 

మేగ్నేటిక్ కరెంటు (Magnetic Curre- 

nts) లీక త్తి మొనను (కంపన్ నందలి ముల్లును 

వల లాగనారంభించి కరమముగ మునయం 

దలి పండ్రవంశరలం దీర్చితిన్న గ సాగదీయును. 

వీదపం గొంచముగ మంగలి రాతిపైనిం దోలు 

పెని నూరి (Stroping) నచో నపరిమితమగు 

'పదునుతో సౌఖ్యముగ శ్రైరమొనర్చం గలు 

గును. కత్తి కేవలము మొద్ద గుచేని సానబట్టించి 

నూర కిట్టుంచిన. జక్క-గ పనిచేయగలుగును. 

ముంగలి జొతి --ాగంధర్వసంబంధమున 

నొక బ్రాహ్మ ణాంగన విధాతశో సముద౦మున 

శిలయై యుండ శ్రవీంపంబడి పరళురాముని పాద 

స్పర్శనమున శాపవిముక్తి నొంది పర మేళ్వరుం 

గూర్చి తపమాచరించి యాతనివరమున నొక 

సుతుంగ నెననియు నాతండే మంగలిజూతికిమూల 

పురుషుండనియు, వీరియం దొక బలమగు పతీతి 

కలదు, ఇందుకు గంథనిదర్శ నములు గానరా 

కున్నను, వీరియం దీవాడుశ యనుళుంతముగ 

వచ్చుచున్నది. ఏరు త్తర చెళశములందు“ నాయి” 

యనంబడుచున్నా రు. శ్రూరముల జేయుటవృ త్తీగ 

గల్లియున్నారు. బ్రావ్మాణజాతి వారమనుచుందురు 

మంగలిఇంటి ఎదటి సెంటదిబ్బ 

ఎంతతవ్వినా బొచ్చే--(౪ం౦ధిలోళో క్రి). 

మంగలి పాత చాకలి [కొత్తా (ఆంధ 

లోకో చః 

మంగళగిరి" గుంటూరుమండలములోని 

యుకశ్నత)ము. యుకపాటికొండసె నొకటియు 

2085 మంగళములు రా 

దిగువనొకటియు, "రెండు నృసింవా స్వామి దేవ 

ళములు గలవు, కొండపెనున్న "ేవస్థానమునం 

గల నృసింవావిగిహముఖ వెంక సాల గాంమ 

మనియు నందలి రంధి మేనోరనియుం జెప్పూ 

దురు. అందుపానకము నొక శంఖముతో 

బోతురు. సగము బోసినపిదప నిశలోనికిం 

బోదనిప౦తీతి. ఈ వేతిమును జె తన్య చేవ్రండు 

దర్శించినటుల చైతన్యచరితామృతము _౨-డా 

యందుకలదు. 

మంగళగిరి ఆనందకవి--- ఆంధకవు 
లలో నాధునికులలో నొళఠండుగంబరిగణింపంబడీి 

నవాండుం ఆర్యేల నియోగి, తొల్లింట నాకేం 

యసగో తము. విదప ఎ _స్టవుండు, 

రచించినది వేదాంతర సాయనవమును కస్త వ 

మతగ్ళ:థము. పద్యకావ్యము. దీనిని నిడిమూ 

మిళ్ళ దాసయ్య గారికి. గృలియిచ్చెను. ఈకృతి 

పతియు గై స్తవుండై న వియాగియ్. 

శని కృష్టామండలవాసి. కృతిభర్హ బందరు 

పురమున నుద్యోగి. కూచిమంచి తిమ్ముశవికి 

సమకాలికుండు గాన క్షీ, వె. ౧౭౫౦ సంర 

పాంతమువా(డు. 

పుంగళగూ తవంం లా (శండిలగణమూ 

చూడుడు 

వముంగళగౌరీవితవము-త్రీలకు వివాహ 
మాది మైదునంవత్పరములద నుక 6 బ్రతి శావణ 

మాసమునందలి మంగళ వారములండు మంగళ 

గారీచేవి బూజించువ)త మొనర్వ్పడదురు. డిపిని 

సర్వసా ధారణము గ శా)వణమంగళ వారముల 

నో మనివాడుచున్నా రు. సౌమంగల్యరతుణ క 

యావిత మాచరించెడరు. (న్వర్శహోడళ గారీ 

వృతము జూడు+డు.) 

ముంగళములు లా (అష్టమంగళ 

ములం)--౧ చామరముతో వినకుట్క ౨ 



మంగళ వారము 

ఘంటానాదము, 3౩ దర్పణము, (అద్దమును 

జూపుట) ర వాద్యము, ౫ దీపహారతి, ౬ 

కోడి (హారతి భేదము) ౭ 'వేతహాస్తుడు (దండ 

ముగాని యాయుధముగాని ధరించినయనుచరు6 

డట) ౮ విప్పద్యయము కల్లుట. ,జనమతధర్శ 

మున ద్ర్థి కరులుపొందినవి పంచమంగళములు, 

మంగళవారము (Tuesday )- అంగా 

రకుడు లేశ కుజునికి పవిత్సదినము. దీనికిమంగళ 

వారమని పేరుంట, తయ సంవత్సరము న కయ్ య 

యని వాడును దీనిని మంగళ వారమని వాడు 

చుందురు. భరత 'చేశము నందలి శూదు9లు 

మంగళ వారము గామ దేవతల నారాధింప( 

బవిత్సదినమని పాటించుచున్నారు. శ్రావణ 

మాసమునందలి మంగళవారములు సౌభాగ్య 

గారి నారాధించుటకు. బవితేదినములు. 

మంగిపట్టణము- ఇది శాలివాహనుని 
రాజధాని యగు (ఏతిపా నవురిము (నైజాము 

రాజ్యములోని ఇెెంంగా బౌదు పాీంతిము)గ 

(-ైైరన పురిముగ) Burgess antiquities 

of Bidar and Aurangabad సీర పుట 

యందు. జెప్పంబడీనది. 

మంగూలియాదేశవ్ర- ఆసియా ఖండ 
మున చీనా రాజ్యమునందలి యొక దేశము. ఇది 

మంచూరియాకు పశ్చిమముగా నున్నది. గోబీ 

ఎడారి యీ చేశములోనిది. దీనిని షూ మోఎడారి 

యనియు నందురు. 'దేథశమధ్యము నందున్న 

బయలు ౧౫౦౦ మైళ్ల పాడవుంగలది. ఇది 

ఇసుక యు మధ్యమధ్య శిలలు గలది. ఎడారి 

మధ్యమున చీనా వారిచే “పహోన్హాల్ ? అనంబడు 

బెద్దదియగు బల్పపుంబ బేశము గలదు. దీనియం౦ 

బోొకప్పుడు నీరుండి యెండిపోయెనని చెప్పుదురు. 
“హోనా'లనిన నెండీఫోయినసము, దమని యరము. 

లా ౪ థి 
మంగోలియా దీణభాగములందు హూ 

2886 మంచివారికి మరణమే సాతీ 

యాంగోనదిలో కలియుచిన్న చిన్న యుపనదు 
యొ 

లనీరు పొలములుదడుప నుపయోగించు కాల్వ 

J 0 ముస ESE చ పాను షన ల నేశములు6 గలన్ర "దేృఇముస మెట్ నుం 

వీచుచలి గాలులు. జాలభాధకంరముగ నుంవును, 

బారీ మొదలగు థా న్య్వములా జసు హేయ 6 సు 
రా (1 మన 

చున్నవి, బజొన్నపంటయు, వంషంటయము. నెంత 

ముగలడు. పిజలు తారాంముడూాతి హారం కొం) 
లో అటి 

మోట వాను, 

నుచు చేశ దింమ) భౌ యుంనుుం. సు కాలను 
WP es ము 

నాగు నారిరుందడంను _ 'మేప్పుకొ 

నొకసాస్సు దేశమున నాన్నది... దాన్ కశ్నీణ 

తీరము నఉరా ప్రుంము' జె ఛా నవుంమె యుస ౫ 
Ne) f wend Ca) 

దీనితొల్సి (6% వేగిడా గొపు ”మదిణంకారు. చాల 

కాౌలమునవగకుం జీనా బేనమునకు శో న చిన్న 

చిన్న ఖానులను సామంచగ రాజులచే పానింవ 

బకుచు-డీ యిప్పాస (ఉజాపరిభుత్వమున 6 జే 

యున్న డి. బౌదమతెగురుండగు 

పూజు?ంచుట (పధానమునాగల బొదమతెస్తులు, 

“లూమూాాను 

ఆయన యు: గవుాముననే తము మెయి 

మట్చిన్సువము నిక సానము. (చీనా శాజము 
లా! BY 

చూ నువు). దీనికి పశ్చిమమున జంెగేచి మూ 

శుకిటరీ కలదు. 

వుంచనకవి — అంధకవులందు పూర్వ 

కవులలో బరిగణింపంబడినవాంకు, రచించినడి 

దీనిని 

గంండనమం జికిం గ్ఫతి యిచ్చెను. 

వుంచారయ గెరాత్రవయు-_(వీళవాన్య 
లేక యాస్క_ గణము చూడుడు, 

వుంచికీ చెడ్డకూ గూడ మనస్సే 
౮ సాక్షి(ఆంధిలోకో క్రి. 

వుంచివారికి వరాటదేిం చాలును- 

వంంచివారికి వమరణవేం 
(కంధ్బలోకో_ ye 

కేయూర బాహుచరి త్రము. నండూరి 

నాకి - 



మంచు 

ముంచు (Vally mist) — వా ఠాత్తు 

గను త్వరితముగను రాత్రులందు భూమి శీతల మై 

వాయుపధమునందున్న నీటియావిరి జేరుకొని 

చిన్నతుంవురులం బోలినజలకణములుగ భూమి 

పె (వర్తి ంచునటుల) పడును. దీని నాంగమున 
శ పె యి 

‘Vally mist? అనియెదరు. ఈజలకణములు 

బచ్చిశ౫ానిస్నీ, చెట్టయాకులపెనిన్నీ పడి జల 

శిందువులుగనుండు దాని నాంగ్గమున ‘Dew’ 

అనియెదరు. ఇది ఘనీభవించిన జలరూపము 

గాదు. ( నీటు, ఉదకము, దానికార్య ములు 

చూడుడు. మూటియారోలోజీ చూడుడు.) 

వుంచు (1660) వేసవికాలమున సౌఖ్య 

పదము. లనిపించు వీతల పానీయము (Cold 

Drinks) ల నొనర్చుటకు యంతేములసాహో 

య్యామున మంచు జేయుట మెల్లరెరింగినచే, 

ఈయంత్రీముల నెజుంగని పాతదినములలో 

సమోాపము ననుండు పర్వత శిఖరములు మొదలగు 

తావులనుండి తెప్పిిచుకొను చుండువారు, 

మొగ లెచ కై వర్తులు వందలకొలది మైశ్రదూరము 

నుండీ తెప్పించుకొనుచు భదపర్చి నవాడుకొను 

చుండువారని చెప్పబడి నది, పాశ్చాత్య దేశము 

లందు శీతకాలమున నదులు ఫఘనీభవిం చినతరి. 

కొని భూగృవాము (Cellars) లందు భద 

పర్పువారని తెలి సెడిని. 

తేర్యాతే కాలమున Wenham lake ice 

దిగుమతి చేయంబడి బొంజెనగరమున నొక 

చల్లని Tower లో భద్ఫపరుప బడుచు వాడు 

కొనంబడుచుండెను.బంగాళ ముస నేదోవిధమున 

మంచును చేయుచుండువారని వదంతికలదు. 

Shade temparature పారె టు తెర్మోవిరా 

టరునందు 120 డిగీలు చూపు సదనున సహో నీటి 

యావిరి శరీరంపు వేండి నధికముగ లేవనీయదు 

అను రవాస్యము నెరింగినవారికి మెరకపల్లము 
00 

2983 

2887 మంచు సీటిశన్న తేలికయెయు ండుటా 

లందు నీరుపోసి గడిపెనుంచి (వుట్టినేలయందు) 
రదర వ 

న వేడిగాలి దానిసెమంచును చరొ_న జేయుట 

గాననగునంట. దానిమూలమున బంగాళమున 

మంచుజేయువా రుండిరంట. వడగండు మంచే 
ర 

నని యందరెరింగినచే. దానిని కఠరుగనీయక 

నిలవీయుంచు పద్గతియే యిందలి రవహాస్యముని 

యెరుంగవలయును. 

మంచుకాలము-- (ఐస్ పేజి చూ 

నుంచు నీటికన్న తేలికయై యుం 
డుట---మంచు నీటియొక్క. ఘనరూపమే యె 

నను నీటికన్న తేలికయ్స యనం”: పరిమాణము 

నందధిక వై యుండును. అనగా నొకకరూ బిక్ 

అడుగునీటిని మంచుగంజేయం:గ లి” తి మేని యొక 

కర్యూబిక్ అడుగు మంచుకన్న నధిక పరిమాణ 
ముగల మంచుముక్కాగ నగును. మజీయొక విధ, 

మునం జెవ్పినవో నొక క్యూబిక్ అడుగునీటి 

కన్న నంతే పరిమాణముగల మంచు శేలికగా 

నుండి తక్కవ తూగును, 

bodies and cold contracts them అను 

నాంగ్గరసాయనశా స్త్ర ధర్శము న కిది లోబడదని 

యెజుంగునది. ఈలోబడకపోవుట నీరు ఫఘనీభ 

వించుతజి జరుగుచుండునని పరిశీలనలు తెల్పు 

చున్నవి, గాననె యొహ్కొ క్క-తటజి నట్టి తిరుగు 

చాటునందు మంచు పగులుటయు(గలదు. శీతల 

చేశములందు సీటిగొట్టములు Frost నుండి 

చక్కని రతుణము లేనితావుల పగులుటయు. 

గలదు, మంచునందు కూడియున్న గాలి చాల 

తేలికగా నుంట నిట్లు జరుగుచుండునంట ఎత్త 

గుపర్వతా గములందు సిద్ధమగుమం చునందును 

జరుగుపని యిదియెనంట, మనుష్య శరీరము నంద 

లి యెముకలందుకన్న నెగురునట్టి పతుఖళరీరము 

నందలి యెొముళలందు తేలిక యధికమగుట నవి 

యెగుక వీలగుచున్న దని పరిశీలకులనుచున్నారుం 

Heat expands 



మంచుబిందువులు గరిశపె.. ఠి 

మంచుబిందువులు గరికమై 'నెర్ప 

డుట-డ్యూపాయంటు (Droplets of 

Dew on grass- Dew Pointy—నాకతా 

వరణమున గాలియందు నీటియావిరిగూడ నుండు 

నని యె రెరిలిన బే. వేడిగాలి (Warm air) 

యందధిశమును, చల్లగాలియందుం గాంచము 

గను నీటియావిరి యుండునని పోల్చంబడియున్న 

శవాస్య మే. 

-వేడికాకుండ నీటియావిరిని గాలి యెంతదీను 

కానగలదోయంతయావిరిం గై కొన్న గాలి నాంగ్ర 

రసాయన శాస్త్ర) వేత్తలు ‘Saturated air’ 

అచెదరు. దానికి శీతలముగగులుచేని యందలి 

నీటియావిరి యడగి దట్టమైన చిన్నచిన్న జల 

విందునులుగ నేర్పడును. అట్టితరి నాగాలి యా 

సీట్రియావిరిని భరింపంజూలనిదగును. అట్టివాతా 

వరణపరిస్థి తికాంగ్రమున* 67 point Tie 

సస. అనిశే పీరు ఈసంనర్భమున నీతలము 

తణలుటయన శీతలవాయువువీచుటగా పొర 

బడ రాదు. అకేయగునే ని నావీచుళీతలవాయు 

వసిటి మావిరింగల చేడిగాలిం దరిమివేయునది 

యని యెరుంగందగును. 

చల్ల గనుండు రాతు)లందు నిర్దలముగ 

ని గృఘముగ నాశసముండుతరి తెల్లవారుజాము 

నకు భూమియందలి యధికోప్తము తప్పించుకొని 

దరినుండు వాతావరణవుగాలిలోనికి. జేరుకొను 

టతో భూమి శీతలమై దానిపైగల గాలిపొరం 

గహాడ శీతలమగునట్లొనర్భ 

point Temperature ఏర్పడి వాయువునం 

దలి నీటియావిరి చిన్న చిన్న బిందువులు లేక జల 

కణములై భూమి -పెనుండు పచ్చికపైంబడీ గాన 

నయ్యెడిని. పచ్చిళ లేకున్న నించుశభూమిపైపొరం 

దడవంజేసెడిని. దీనిని మంచుబిందువు ల నెదరు. 

ఆంగమున దీనికే “96౪” అనిపేరు. 

పెంజెప్పన Dew 

2888 మంచూరియా దేశము 

వాశాత్తుగా డ్యూ పాయింటుకెంప రేచర్ 

అతికీతలము నందుతరి Artificial 

ఏర్పడును. సాదృశ్యముగా నాక గాజుగశాసు 

నందు మంచువై చిననీటిని(166 cold watery 

వెచ్చని వాయువుగల గదిలోనికి. దెచ్చియుం 

చిన నాగళాను వెలుపలిభాగమున చెమర్చి 

నట్లు జలబిందువు (మంచుబిందువులు లేక 

డ్యూ) లేర్నడి కన్సడును. దీని నాంగ్రరసాయన 

శాస్త్రవిదులు Artificial dew అనెదరు. 

(టారు వాంస్టు ఐన్ కిస్టల్సు చూడుండుం) 

గాలినుండియేర్పడిన మంచుబిందువులు కొన్ని 
బుగ్గియొర్యం పరమాణువులు (కంటికగుపడనివి) 

జుట్టికొనియు, కొన్ని పొగకణముల( జుట్టికొని 

యుండుటకలదు. ఈసందర్నమునం బొగయం 

తీయు కణములమయమని యిటీవలిపరిశీల నలు 

బయల్సరచినవి. పీల్చి యొకతరిపెకివదలిన సిగ 

శెట్టుపౌగయందు ర౦౦౦౦౦౮౦౦౮౦౦ నాల్లువం 

దలకోటవరకు పొగకణములు లేక పరమాణువు 

తు 

మంచూరియాదేశముకశియా ఖం 
డమున చీనారాజ్యుములోని యొక దేశము. 

ఆమూరునదికి దథీణమున నున్నది. క్రీ). వె. 
౧౬౦౪౪ నుండీ రప్యావా రిది మాదనుచుండిీరి. 

కిరినౌలాపురము |పథా నవురము. కొండ లమయ 

మైనచేశము. భీతకాలమున చలి మిక్కటము. 

ఆమూరునది మంచుగ బిగిసిపోవుచుం కును. 

పీటుధాన్యము దశీణభాగములందు విరివిగ 

పెరుచేయంబడుచున్న వి. అరణ్యము విస్తారము 

గలదు. చేశమున జనము చాల తక్కవ, పీరు 

చీనా చేశపువారగు జాతులు. జ పాలనా చదేళ్ల 

మందలినుతము. 

dew 

ముకైనువుర మొకప్పుడు (పథానపట్టణమై 
యుండెను. న్యూఛంగువురము [పధానమగు 



మంజారిగ్ "త్రము 

"లేశ సానము. పోర్టుళర్రరు "రేవ్రపట్టణమును, 

బలిన్వా నేేవ్రపట్టణమును రష్యూవారికి గుత్త 

కీయంబడీన శేవులు. ఇవి లియావోటంగు ద్వీప 

కల్పమునం దున్నప్, 

వముంజొరి గో త్రము-- (వాధ్యస్వ లేక 

మిత్ఫే యువగణము చూడుడు. 

మంజిష్ట-- లా. Rubia Cordifolia 

నియు, Rubia Manjista; ఆంగ్ల * Indian 

madder r00t ఇది బంగాళా చేశ పు మూలిక 

యందురు. సం, జ్వరనాశనీ, నాగకమారీ, 

మంజిస్టా. 

మంజిష్టచూర్షము, కపొయము వేడింజేసి 

జా బుతుర క్షమును పనవ్య స్త్రీల మైలర క్ర 

మును వెడలించును. శిళువుల తయనివారిం 

యను. విషదోపషము నివారించి మేహశాంతి 

గల్లించి, నేతురోగముల నివారించు ననియు, 

కఫో బేకము నడంచుననియు, కామిల్క మూల 

వ్యాధి, బహుమూ తముల నివృత్తి జేయు ననియు. 

జెప్పంబడ్నది. 

వుంజీరానది -ఇది గోడావరీనదియందు 

గలియును. దీనికి వంజుళ్క వంజీర యనియు. 

జేరు వాడబడినవి మహాభారతము భీహ్మపర్య 

మున మంజుళమని పేరొొ-నబడినది. 

వముంజుపట్టణము- నేపాల చేశమునందు 

కట్ళాండునగరమునుండి రెండున్నర మైళ్ళదూ 

రమున గలదు. కొంతకాల నూ బేశమున కిది 

రాజధథానిగగూడ నుండీనది. మంజు శ్రీ బోధి 

నత్వుండు నిర్మింప జేసిన పురమని స్వయంభు 

పురాణము 3-౧౫౨ యందు చెప్పబడినది. 

విదపం బట్టణము ప్నాడెపోవ, నళోక చక౦వ న్ 

తాను నేపాలమున కరిగిన యానవాలుగ నా 

పాడుపడిన తావుననే “పాటాన్? లేక “లలిత 

పాటాన్ ! అనంబడుచున్న యిష్పుడున్న పట్టణ 

2889 మండ చిత్సగోతమూ 

మును నిర్శింపంజేసెనని Smith’s early 

history of India, page 162 నందు 
చెప్పబడినది. 

స్వయం భునాధ దేవస్థాన మిటకు మైలున్నర 

దూరముస (క ట్మాండునుండి ఒక మైలు) నున్నదిం 

మంజూపాఖున్యా యము-ఒక పాము 
లవానియి౧టం 'బాముల పెక్సైలో నెద్ది యో తిండి 

సామ్మగియున్నదని యెలుక లాపాముల'పెశుకుం 

గన్నము జేసి లోనదూర నావా మాయెలుకల 
దినివెచెనని కధగలదు. అట్టిస్థితి కీన్యాయము 
వాడుదురు. 

మండకారిగో త్ర ము-(వారితఉపగణము 
చూడుడు.) నే 

మండపాక పార్వతీశ్వరకవి-- ఆంధ 
కనులలో నాధునిపలందు. బరిగణింపంబజీన 

వాడు, వేగినాటి బ్రాహ్మణుడు. పారాశరన 

గోత9ము, తండి) వేరు కా మేశరపండితులు. 
ఏరిది వంశపరంపరగా గొప్పవి ద్యాంసులు కవు 
లుగల కుటుంబము, బొబ్బిలి రానా నమున 

బ్రధానవిద్వత్క-వి, ఆకాలమున సంస్క తాం 

ధముల నింతేపండితుడు  లేడనివించుకొనిన 
మహాళవి, చతుర్విధకవిత్యములు జెప్ప నేర్చిన 
వాడు, 

ఈమ హేోకోవి రచించి నగ ౦ధము "లెనుబది' 

బయటంబడినవి. ఈయనను శ ఆధిక గంధక ర్హ 

యని యనుచున్నా రు. రాధాకృష్షసంవాదము, 

కాంచీవురమాహాళ్ళ్యు ము, 'అమరుక కావ్యము, 

ప్రబంధసంబంధ బంధనిబంధ న గంథము, శ్రీక్ళ 

ప్లా భ్యుదయము ననునవి వ్యావించినవి. కంక 

నిట్టి వెన్నియో యముది)తములుగ నున్న వంట. 

మండచిత్రగో త్రముం-- (జమదగ్నీవత్స 
Yu 

ఉపగణము చూడుండు,) 



మండ నమిళు డు 

మండ నమిశ్రుయతం కొల్లి కర వాదిగ 
నుండి శంకరభగవత్పాదులచేనోడి, శిష్య డై 

సన్యసించి విశ్వరూ పస్వామియ నంబడిన మౌాపీొ 

హ్మత్రీపుర వాసి. (అనూపచేశము చూనుడు- 

సుశేశ్వరాచార్యు(డు చూడుడు.) 

పుంండలకుష్టుం--కన్లురోగ భేదములలో 

నాకటి. శరీరమున బాడలుగ లేచునది. 

మండలత్రయము-(గృంధులు చూ 
వంండలివంం---మండలవమునిన సమూహ 

ము,పరివేషము, బేశము, పితిబిబములశర్థము. 

దశమండలములు-౧ వియత్ (ఆకాశ) మం 

జలము, ;౨ తమో (చీకటి) మండలము, 

3 మేసుముండలము, ర జ్యోతిర్శండలము, సి 

తారా (నతుత) మండలము, ౬ విద్యు (మె 

రపు) న్గండలము, ౭ నూర్య మండ లము ౮ చం 

దమండలము, ౯ వహ్ని (అగ్ని) మండలము, 

౧౦ హిరణ్మయమండలము నని సీతా రామాన 

“నేయసంవాదమునం జెప్పంబడినదిం 

నుండి సంస్థా నవం పంజాబు దేశము 

లోని బ్రిటీషు రత్సీత సంస్థా నములు 56 లో 

నొకటి, ఇం నరక నము మండీవురము 

రాజధాని 

మండుగో త ముం — (జమదగ్ని వక్స 
కపగణము చూడుడు 

మండుకులగో తర ము - ఆర్య వైశ్యుల 
౧౦-౨ గోత్రములలో నొకటి. (వెశ్ళగోత) 

ములు చూడుడు. మండుకుల (మందకుల 

గోత్రము, ఏకారేయ (౧౮) గోతఏము, సం 
'నర్భాతగోతిము కవిలస-కవిల గణము. ఆపస్తం 

బయజు శాఖ. పృమాణగంథ మాద్య ప్రవర 

ఖండ, కోటీశ్వరుడు చేవత. కమలాంబ భార్య, 

-కేదారము తససానము, కోములాంబునిధి తటా 

2840 మండూాక వసాక్తాక్షా నౌం౦ం+.. 

కము. జపమర్చుదము, దీపములు ౫౦. నేతి 
సంఖ్య ౫౦ గోదానము. మామిడికాయ 

వర్ణనీయము. 

మండుగో[తముం-(వీకవావ్య లేకయా 
స్క-గణము చూడుడు. 

వుండూకతోలన న్యాయము-- కప్పల 
తక్కెడ యని య మః కప్పలందూచవలెనన్న 

యవి సిరముగా నుండునవి కావని భావము. 

నాయకునియాజ కు లోంబడని సమాజమునకును 

యజమానికి లొంగని కుటుంబమునకును కప్పల 

తక్కెడ సమాజ మని వాడుదురు. 

మండూకవుతిన్యాయవంం-ాన్యాకరణ 

మహాభామ్యమున? 'జెప్పంబడీన న్యాయము. 

కప్పదాటువలె నొకసూ(తేముయొక్క. పరిసితుల 

నుండి కొన్ని టిందాటి వేకాళ నూత్రపరిస్థితి క్రాశే 

సారి జనుట కప్పదాటువల నసిభావము. 

_స్తిమితము నెమ్మది లేక వెరిసంచారము 

తొానర్చు వారి చర్యల న్యాయము నాడు 

చుంచురు. 

ముండరాకవంంద్ర యాగా భ్యాస విధా 

నమునం చెప్పబడిన వింశతిముదలలో నొకటి. 

నోటినిమూసి నాల్క-నుపె కెత్తి యిటునటు 

దింప్పు చుండిన( బ్రసవించునది యమృతతుల్య 

మనియు, దానిని మం జరామకణముల 

దూరమొనర్నుననియు నిదిమాండూకము దయ 
నియు. జెప్పంబడీనది. 

వుండూక వసాక్తాక్షాణాం వంశెషూ 
రగభం మరితిన్యాయముం-కప్పకొన్వ 
గండ్లకు (వాసిన నేత్రములు భమ చెంది వెదురు 

కజబ్బలచాములవలెం గన్నడం జేయునని యర్థము. 

మణిమంతెవధులవలన మరుగు పర్పబడి 

భమ జెందు నారికి స్ సరిగా గోచరించదని 

భోవము. 



వముండూకాసనము 

నుండూకాసనవుం-- యోగ శాస్త్ర 
మున జెప్పంబడిన యాసనములలో నొకటి, 

"రెండుమి గాళ్లు నేలనానించి రెండరికాళ్ళు విభు 

దులనానించి గుదసానము బిగించిపట్టి మోశాళ్ళ 

పె చేతులనానించి కూర్చుండుట మండూకాస 

నము, దీనివలన నపానవాయువూర్థ్వగతింజెందు 

నని చెప్పబడినది. 

వుంతంకూటవుు (వముంథెన)---ఇది 
యిప్పటి నైజాము రాజ్యముస మంఖిన యన 

బడుచున్నది. ఇది యొకప్వుడు కాకతీయ 

(తిలింగ) సామాజ్యమున గుండ రాజను 

సామంతరాజు ' పాలనకి)ంద నుండె ననియు, 

నాతడు  తిరుగంబడినకతన కామసేనానిచే 

నివాతుం డమెననియు తెలియుచున్నది. 

(తిలింగ (శాశతీయ )స్నామాజ్యము చూడుడు) 

ఇంక నీ పాంతముననున్న వేములవాడ తొల్రింట 

"వేం బాలవాడ ( వేపచెట్లగామ ము) యనియు, 

కొల్లి పాళనాడు (కొల్తిహో కేనాడు మనదినాడు 

మిర్రినాడు కోసగెనాడు గావిదిరాలనాడు కాళ 

శకెలగునాడు సిందవాడినాడు యివియన్ని యు6 

9. వె. ౧౧౪౩-౧౧౪౪ లలో పశ్చిమభాళు 

క్యుల పాల నకి)ంద నుండినటుల రెండవజగ బేక 

మల్లుని (పథాని శేశిమయ్య గారిసుతుండు బామ 

రాజా వేయించిన (ఆద వాని తాలూకా భోని 

గర "లగాీమమందలి) రా మేశ్వరస్వామి శివ 

"దేవాలయమునగల శాసనమునుండి తెలియు 

చున్నది. (కొలనుపాక నేత్రము చూడుడు.) 

మధ్య కాలము కడదనుక మంఖెన,కింతలి (గామ 

ముల పోంతచేశము హిందువుల వేదము 

జదివిన ఘనపాఠీలచే చేరందియుండెను. ఇప్పు 

డదిపోయి వంట బాహాణులచే( జేరందియున్న ది. 

మంతపయోగములు (పరౌఠాగనంం 
Yu ల్ 

అం ౮-౧ వస్య్థము. (తానొకరినిం దనకు 

2841 మంత్ఫసాని (Mid wifey 

స్వాథీనునిగా చేసుకొనుట.) 

౨ మారణము. (ఆానొకరిచానున్నకె జస 

మొనర్చుట. 

౩ _స్తంభనము. (కదలమెదల లేకండుట్నకే 

జప మొనర్చుటు. 

లో సం మోవానము, ( మోహించు (వలచ్చు 

టె జప మొనర్చుటు, 

స్కో ఉచ్చాటనము, (విశాచాదుల వెడలగా 

టుట కె జవీంచుటు,. 
ఈత ర 

౬ ఆకర ణము, (పిశాచాదుల వచ్చునట్లు 
యి 4 య 

జపించుట. 

౭ భీహణము, (భయము కల్పించుట కే *జవీం 

చుట.) 

౮ భేదము. (విరోధముంగల్లించుటకు జపీం 

చుట.) 

౧ా౨-౩-౫*-౬-౮ ఇవి షట్స) యోగము 

లన బడుచున్నవి 

మంతము సరిగారాని సంభ్యావం 

దనమునకు వురిచెంబె డుదకఠవుం 
వంయునెక్కువ--- (ఆంధ్యళోకో క్రి, 

వముంతంయోగవు (నవాంకృతయో 

గవం)--(అభ్యాసయోగములు చూడుడు 

వుంత్రువరగోత9 ము -- (కపి యుపగ 

జాము చూడుడు), 

వుంతిసాని -(Midwife) పురుడుపోసి 

పసవమున కుపచార మునర్చుస్ర్రీ * కాని 

యావెయందు మంతమును లేదు, సానియు 

గా నేరదు* దీని కాంగవిధానమునం బరీత్లు 

గలవట. మంతసాను లా పరీక్ యందు గతా 

రుం యుండవలెనంట. 
మ 
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వుంత్రాధ్య (సప్తకోటిమహావంన్రములు--- మూలవివ్యా సంజాతములగు సప్తకోటి 
మ హామంతములు మంతా+ధ్యయని చెప్పబడినది. అధ్య యనిన మార్గమని రము పతి మంతొమునకును నారు విన్యాసవిధులుండును, అవి ౧ హృదయవిన్యాసము, ౨ శిరోవిన్యా సము, 
త్రి శిఖావిన్యా సము, ర కవచవిన్యా సము, ఫి నెత్సవిన్యా సము, ౬ అ్యస్త్రనిన్యాసము అనునవి. 
అవి పథానములు. 

మహామంతొవితతియందు. బంచబ్బవ్మామంత ము (౧ సద్యోజాత ౨ వావ బేవ ౩ అఘోర 
ర తత్పురువ ౫ ఈశానమంతగిము) లెక్కు_వ పోముఖ్యము నందినవిగాన నవియును మూలవిద్య 
కుంబిదప ముఖ్యములు. 

సప్తకోటి మహామంతొములకు సీవిన్యాసమంతిము లారును బహ్మామంతగము లెదును గలసి 
వదునొకండును పీతినిధులవలె నగగణ్యము లె దన రెడిని, ఈ పదునొశండును మన్హ్రాధ్యవిన్యా 
సమున పంచుఛుందురు. 

మజీయు నీ (స ప్పకోటి) మహామంతీ వితతియందు పిధానపదము లెనుబది యొకటియని 
చెప్పబడినది. అవియ పదాధ్యయగును, వాటను వివరింతుము, 

cn 

౧ ఓం (పదము) శివాళ్మకము (అకురసంఖ్య ౧). 
9 వ్యోమవ్యావినే పదము, (అతురసంఖ్య ౫) శవాత్మక పంఛాంగవాచళపదము,. 
వం వో్యోమరూపాయ (అత. ౫) 99 99 
ర సర్వవ్యావినే (అత. 2) 99 99 

౫%. శివాయ (అత. 3) 5 సే 
౬* అననాయ (అత్ ళల అన_న్ల వాచక పదము. 
౭. అనాధాయ (అతు ర) సూత్మువాచక పదము. 
౮ాం అనాశితాయ (అత ౫) శివో త్రమ వాచక పదము. 
౯+ ధృవాయ (అతు రసంఖ్య 3) ఏక గేత)వాచక పదము. 
౧౦. శాశ్గ తాయ (అతు ర) ఏక రుద వాచక పదము. 
౧౧. యోగవీఠ సంస్థితాయ (అత ౮ తిమూ _ర్రివాచళపదము, 
౧-౨ నిత్య యోగినే (అతు సల శ్రీకంఠవాచకపదము. 
౧౩+, ధ్యానాహారాయ (అతు. %.) శిఖండవాచకపదము. 
౧౦. ఓన్నమశ్శివాయ (అతుర ౬.) గాయతీ9వాచకపదము. 
౧. సర్వపిభవే (అతర ౫) సావితివాచకపదము,. 
౧౬. శివాయ (అతుర 3.) విచ్యేశపూజా వాచకపడము. 
౧౭ శ నమరా రాతకు (అతు ౬.) ( ఈశానబివ్మాము.) పంచబ్బవ్మావా చకపదము. ౧౮౭ తత్వురుమవక్తా9య (అత ౭) (కేత్వరువబ్బవ్నాము). 
౧౯ అభఘొరవాదయాయ (అత్ 2) (అఘోరబివ్శాము), 

1? 
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౨౦. వామి బేవగుహ్యాయ (అవ్ ౭) (వామ చేవబిహ్మాము) వంచబివ్మానా చకవడము 
౨౧+ సద్యో జాతమరా ర్రయీ (అతు. ౭) (సద్యో జాతబివ్నాము). 

౨౨ మీన్న మోనమ (అతుర ౫) భండవాచకపదము. 
౨౩. గుహ్యాతిగుహ్యాయ (అమర ౬) (వృాదయవాచకము) వడంగవాచకపదము. 

౨౮ గోవ్తేం (అతు _౨) (శిరోవాచకము). 

౨౫ నిధనాయ (అతు ర) (శిఖావాచకపదము) 

౨౬. సర్వవి ద్యాధి పాయ (అతు ౭) (కవచవాచకపదము). 

౨౭. జ్యోతీరూపాయ (అతుర ౭) (నేతువాచకపదము). 
_౨౮ పరాయ ఛన్లనాభాయ (అతు లా) అ(స్రు వాచకపదము 

౨౯ చేతనాచేతనాయ (అతర ౭) ఆసనాత్మక పర మేశ్వరవాచక పదము 

కం. వోమవో్యోమ (అమర ర) ధర్శవాచళపదము. 

ఏ౧: వ్యావిన్యా విన్ (అతుర ర జ్ఞునవాచక పదము. 

5౨. అరూవిన్యరూవి౯ (అతుర ౬) ,న రాగ్య్భవాచకపదము. 

99% పధమపధమ (అతుర ౬) ఐశ్వర్య వాచళ పదము, 

కర. తేజ స్తేజ (అవర ర కర్ణికావాచకపదము. 

5 జ్యోతిర్లోతి (అతుర ర) అనంతవాచకపదము, 

3౬. అరాప (అత్ ౩) శివాగమో క్రము ఊర్థ్వ, అధో దిక్కే-సరనంబంధ వాచకపదము. 
52౭. అనన్ని (అతుర 3) 

3౩౮+ అధూమ (అతు. 3) 99 99 99 39 
3౯, అభస్మ (అతు. 3) 99 

రం, అనాధ (అతు. 3) 

99 

39 

33 

$3 

39 39 49 33 

99 39 39 

99 39 39 
ర౧, నానానా (అత. 3) 39 39 99 33 

ర౨. ధూధథూధూ (అత 3) 99 99 99 33 
రో3* ఓంభూకఃి (అకు ౨) పరమేశ్యరసంబోధన 

రర ఓమ్మువః (అత. 3) 

ర సీం ఓమ్బువః (అత 3) 

రీ౬* అనిధన (అత. ర 

ర౭. నిధన (అకు 3) 19 9) 0 99 
రర నిధనో దృవ (అతు ౫ (పర మేళ్వరసంబోధను) 
రగా శివ (అతు. 2) 

సరః శర్వ (అత. _౨) 

స౧ం పరమాత్మ (అతుర ర) 

సం మ హేశ్వర (అవర ర 

9? 39 

39 99 39 39 

39 39 39 39 

39 39 99 39 

99 39 

99 99 39 

39 39 39 

99 39 33 

39 39 93 
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౫౩. పరమేశ్వర (అతు ౫) (పర మేళ్వసంబోధ స ఊర ర అధోడిక్కే-సర సం!వా!ము 

౫౪+, మహాదేవ (అతు క్ర ఖే 9 సద్భా వేశ్వర వాచకపదము.) 

౫%. మహా వేజ (అతు. ర) క్! 99 99 99 

౫౬. యోగాధిపతి (అతుర ౫1) స 19 3) 19 

౫౪౭. మున్సమున్చ (అతుర ర ఏ 99 99 19 

3౮ పధమ ప్రధమ (అమర ౬) న 39 99 99 

ఫ్మో౯ా. శ్రర శర (అమర ర 99 9 99 ఫ్ర 

౬౦. భవ భవ (అమర ర) J స్మ 39 3 

౬౧. భవోద్భవ (అమర ౪) కః 4 99 39 

౬_౨ సర్వభూత సుఖప్వద (అతు. త్రా ౩ 39 39 99 

౬౩. సర్వసాన్ని ధ్య కర (అతు ౭) క్ 39 39 39 

ఓర బహ్మ విష్ణు రుద పద (అతు. ౮ 9 19 0) 

౬౫. అనర్చితానర్స్చి తాయ (ఆకు ౮)» 99 19 39 

౬౬. అసంస్తుతాసంసుతాయ (అతుర్యాా, ఫే 19 SY 

౬౭. పూర్వస్థిత వూర్యస్థిలే (అతుర ౮) స. అథో దిక్కే- సరసంబంధ వాచశ పదము. 

అతః సామీన్సావీ.న్ (అవ్ ళ) పతివాచకపదము. 

౬౯. తురుణతురు (అమ ర ఇంద) సానుకపదము అప్టదిక్పాల వాచక్ పదము. 

౭2606 పతేన్లపతేస్ల (అధీ ౬) అగ్ని 99 99 

౭౧. వింగ వింగ (అతు ర) యమ 99 19 

౭౨, జూన జూన (అతు. ర నిబుతి 19 13 
జ Ce స్ 

౭23. శబ శబ (అతు ర) వరుణ 99 00 
౧ దె 

౭'ర్ర* సూత సూత క వాయు ,, 99 

౭2౫%. నివ (అతు 2) కుబెర 99 99 

2౬. శర్వ (అకు 2) ఈశా న a ఖ్ 

2౭. సర్వదా (అకు ౩) సర్వవిద్యాధిప వాచక పదము 

౭౮ ఓీన్నమోన్నమ (అకు ౫) బ్రహ్మశిరోమృత వాచకపదము. 

౭౯+ ఓం శివాయ (అతు ఈ) రుదాిణేవాచకపదము. 

లం, నమోన్నమ (అమ్ ల వా వాదం 

౮౧+ పీం (పదము) (అతేర ౧) వజా)దీనాంవాచక పదము. 

ఈ యెనుబదియొక్క- పదములు. గలిసి “పదాధ్య” యనంబడును. 
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వముంత్రా(ధ్వ్రా ంగములు (ఏకాదశ 

వుంతాంంగవులు)-- మహామంత౦ములు 
ఏడుకోట్లు. ఇవి మూలవిడ్వ్యా సంజాతములు. 

పంచబ్బహ్మమంతిగములు- ౧ సద్యోజాత, 

౨ వామదేవ, ౩ అఘోర్క ౮ తత్పుగువ, ౫ 

ఈశాన మంత్రములు. 

. నౌక్ట సమంతములు- ౧ హృదయ, ౨ శిర్క 

వ కవచ ర నేతి ౫ అశ్రు మంతి9ములు, 

పంవాతుర్ మంతిము (మూల విద్యామం 

త్రము. ఇని మం తాంగములనియు మం_తాద్వ 

యనియు జెప్పబడునుం 

వుంతా,౦గములు కా (నవాంగము 
లు- ౧ బుషి, ౨ ఛందము, ౩ _దెవతము, 

tof బీజ వ వుం [శ్రే 9 ౯ కీలకడు ౭ మడి యో 

సగము రా = ణా హృన్యాసము. 

చ లా Cm ఆ మంక్రాబయము (మంచెళ్ల)-ఆంధి 
వయ. లొ.మ డలమున Me & ఏ, M. 

రైల్వే బొంబామయ్యిలెన. నున్న తంగ భద) 
స్రేమనున స్త తొమ్మిది'మైళ్ళదూరమున మం చెళ్ళి 

యను మము గలను. అట రాఘ వేంది 

స్వామియ ౫ PE నమధ్యమతేయకిసమాధిక లదు. 

"కాయ మనెదరు, ఇట నేంపేట 

చా వణమాసమున "ప్పయాత ఇరుగును. 

వాల దూ దేశములనుండీ జనులే కెంతు రట 

ఒకె చిత్ళమైనకధ దీ: ౧హార్చి మధ్వులు చెప్పె 

దదు. ఈం తాలయము నకు భూతి కొంత 

కలద(ట. దాసిని ప" భుత్వమువా రాకిశమించి 

కల్పుకొ ననొళప్పు డే తెంచిరంట. స్వామి సమాధి 

నుండ పెకివచ్చి మన్ నోయనువారితో మాట్లాడి 

యా చిక్కు_నునివారిం చెన (ట. తుంగభద' సేవను 

తుంగభ దా ఏనదీతీరమున నేయున్న ది. పదని 

రాజ్యము దాటు హాదు, 
ద 
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“కెశేయియొకి రా 

మందార చెటు? 
లట 

మంతొపాగ్గడ సూర్యప'కాశకవి-- 
ఆంధికవ్చు రహో ాధునికలందు పరిగణింప 

బడినవా(డు. అరువేల నియోగి జ వగు 

వారితసగోత్ఫము. ఆప _స్తంభనూతంము, తండి 

వేరు. శరభరాజు, మాడుగుల సంస్థా నమున 
విద్వత్క_విగా నుండెను.  ఈతండు రచించినవి 

ప చరిత (ఇది ద్య్యర్థికావ్యము.) 
సీతా గామచరితెళమ నెడి పబంధమే, భీమళింగ 
న్రతకము ననునవి. 

వుం (తత 

చూడదు క్ష యం 

తము: (ని ధృవ? ణము 

వుందర--ద శర ధమ హో రాజు భాగ్య యగు 

చీవకురాలు, ఇది క్ట గుామ్ల 

సాను గలది, క శేయికి దగర టు( సంగిన 

తొలి,టివరమ*వనారి జూపకముజేస .* --ము 
య ™ 

నరణ్మములక6 బావి భరతునిచే రాజ్య మేలింప 

కార్భముసడవి వాగించినది. 

వంందరగిరి-- (అంగ చేశ ము చూడ (డు 

వంందవిష న్యాయుము--- మండ విషు 
మున కా: గమున ‘Slow poison’  అనియె 

రు. ఘోంవివము తోడనే ఘాత చేయను 

మ” దపిష మటుల గాక బాధతో నారంభించి 

రోగి. జేసి అలస్యముగ [బాణము చీయ ను. 

మందనారపురవుం(దశవురము చూ 

మందా-ఊర్ (పట్టణవుం)-- (వురిహర 
త్షుతింయులు చూడుడు.) 

మందారచెట్టు (దాసానిచెట్టు- లాం 
Hibiscus (Rosa) కత. 

China Rose అనిఫొందరు, hoe lowe 

tree అనికొందరు, Hibiscus అని కొందరు. 

చెప్పిరి, సం. ఆదిత్య పఫుమ్చికా, జపా. 

మందారయందు లెక్కించుటకు ఏలుకానన్ని 

జాతులు గలవు. పవివిధములగు రంగుల భేదము: 

ఆంగం 



మందారపురము (మండోర్ ) 

'లచేనొప్వు పూవుల. బూచుటవలన గల్లు భేద 

ములే గాక మందారయం దొంటిరెక్క_పూవును, 

ముదపూవుల బూచుజాతిభేదములును, నొశే 

తొెడినుయందు రెండుపూవులం. బూచుజాతికి 

ద్విముఖయనియు, మూడుపూవు లొ కేతొడివు 

యందుండ 6 ధొముఖరరు నియ నిక్లై చతుర్ముఖ 

యనియు పంచముఖయనియు పణ్ముఖి సప్త 

ముఖ మొదలగుజాతి భేదములు గాననయ్యెడిని, 

దా సానిపూవుల రసకపాయములందు తాప 

జ్వరను దినారించుగుణమును, మేవాగాంతి, 

పెత్య శాంతిని గల్తించుగుణమును గలదనియు, 

పూవులరసముతో సమభాగము నూనెగల్చి 
గాచి తలపరాచుచుండిన తల వెంటుకలు నల్ల 

బడిగోయెదుగుననియ్సు, నేతిళో వేయించి లోని 

కిచ్చిన శ్రీల బుతుర్నక్షసాావము. కట్టుననియు 

నొకి టీేశెండువూవు లనుడిన ముదయముననె 

లోనికి దనిపించుచుండీిన న్యలు బుతుమతు 

లగుదుర నియు( జెప్పంబడీనది. 

మందార వేకనందు శ్రీ లబుతుర క్షసావ 

మును కట్టుగుణమును ఆకులపసరునందు (లోని 

కిచ్చిన) విశేచనము, మూత ము వెడలించు 

గుణమును కొలదందురు 

వుందారవురవు(వుండోర్ )-జోద్చూరు 
సర నలు చారుడు! (జాడ్చూర్ ). 

మందాయనస్తే నఖలు నుహృ దా 

మభ్యు పేతారర్త్స త్రార-9ది సంస్కృత భావ 
pee er : స్త 

మిత ల కార్యముల నెరవేర్చ ప్రతిజ్ఞం జేసి 
నవారాలసింపరని భావము, 

మంది యెక్కు_ వైనకొలదీ మజ్జిగ 
పలచన---౪౦ధలోళో క్రి, 

మంది లావై! మఠమునకు చేటు 
(కంధలోకో క్రి, 

2846 మకరనంకాాంతి పండుగ 

మందో=ప్య విరతోద్యో గః సదా విజయ 

భాగవేత్-- ఇది సంస్కృత భామయందలి 

లోకో క్రి. మందు డైనను పియత్నమును 

విడువ6 దేని కార్యజయమందునని భావము. 

మందొజాతిగజము--- (గజలతుణము 

చూడు డు. 

మకరంద తాళపంం-(కాౌళములు చూ). 

మకర రాశి- దీని అధిపతి శని- 
ఇది యు_త్రరా పాఢానతముతిమునందలి ౨,3, 

పాదములును, శ )వణనత.తంమంతయును, ధనిష్ట 

యందు ౧ ౨ సాదములును గలిసిన ౯ పాద 

ముల రాగి. ప్రమాణము ఘం ౫-ంగ. లేక 

గంట ౨-౬. 

మకరము- సౌమ్య రాశి, చరస్వ భావ రాక్, 

వెశ్యవర్ష రాశి, ప్రీలమేఃం రాశి, .శర్చుర వర్ణము, 

పూర్తజల రాశి, దతీణది గాశి, పృష్టోదయ రాశి. 

రాతి బలవుధిశము. మోకాళ్ళయందు బలము 

గలదనియు( 'జెప్పంబడీయెను, 

మకర రాళి-శ నికిస్వమ్నె తము. మూల తికోణ 

మెవ్వరికి. గాదు. కిజున కుచ్చ్య గురునకు నీచ 

శుక్రం నకు మితేగక్ష్నై|తము. రవికి శత్స్నశక్నే,తము. 

చంద్ర కుజ బుధ గురులకు సమశ్షేతము. 

మకరలగ్న మునకు రవి అష్టమాధిపతి. చందు) 

నకు స _ఫ్రమస్థానాధిపత్యము. కుజుడు చతుర్థ, 

ఏకాదశ స్థానములకను, బుధుడు వష్టమ నవమ 

స్థానములకును, గురుడు తృతీయ ద్వాదశ స్థాన 

ములకును, శుకుడు పంచమ, దశమస్థానముల 

కును, శని లగ్న ద్వితీయ స్టా నము లకుముఅధినాధు 
లె యుందురు. 

మకరరేఖ- (వురుషసాముదికము చూ. 

సాముదికము చూడుడు.) 

మకరసంకాింతి పండుగ-నూర్యు(డు 
మకర రాశికి బ్రవేసించునదనుసకు మకరసం 
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కారల్ యనిపేరు, ఇది మూడుదినముల పండు 

వుగ నాచరింపబడుచున్నది. అందు మొదటి 

దినమును భోగి యనియు, రెండవదినమును 

నంక్యాంతిపండుగ యనియు, మూడవది నమును 

కొనువునియు వాడుచున్నారు. ఈ మూడుదిన 

ములపండుగ బలిచకంవ రీ ధర్మపరి పాల నకు 

బాపకముగ నేర్పర్చిరందురు. మకర రాశియందు 

రవి ప) నేశించిస నిరువదిఘుడియ లకు వితిర్చన 

శ్ఞాడ్గము విధింప(బడినది, (పండుగలు చూ). 

ఇది యు త్తరాయణము నకు: బారంభము., 

దీనిని దవీ.ణ దేశస్థులు “ఫౌంగల్ ౩ అనియెదరు, 

జనవరినెల లారా మ న స సట 

మకుళపర్వతము (కోలాహలపర్వ 
తము) — దీనికిప్పటి పేరు కలుహాపహాోడ్. 

పు రాణపిసిద్ధమగు కోలాహలపర్వత మిదియని 

యచటివారచెదరు. బుదగయకు దటీణముగ 

D౬ మైళ్ళుదూరము. హజారీబాగ్ జిల్లాలోని 

ఛ తా*యనుపురము.నుండి యు_త్సరముగ6 బదు 

నారుమైళ్ళ దూరము. 

ఇట నొళపర్వతోపరి విజాలసమతల (ప టేశ 

మున కు లేశ్వరీ (దుర్గ దేవస్థానము గలదు. 

మరియు సీపర్వతీము పె న. తన 

౬౦వ పర్యూప ణను (వర్హాకాలనివాసమ్సు 

గడపెనంట. ఇందొళతావున తొల్రింట బుద్ధుడు 

నిలిచినతావున నాయనపాదచిహ్నము రాతి 

యందు గాననగును, ఒళబాదశొసనమున మి 

అతురము చెడిపోయి 'వలియనియో 'కులువా, 

యనియో సరిగా తెలియక గాననగుచుండును, 

దీని కాకాశథలోచనలోన యనిపేరు ఇందు 

సాల యానవాళ్ళు ఏరివిగ గాన 

నగుచున్న వి. 

మక్కా (బక్కా) పట్టణము అశే 
వయా దేశమున (పథాననగరము. మవామ్మదీ 

2847 ముగ ధ రాజ్యము 

యుల ప్రధా నయా ఆ స్థలము. (కాబా చూ, } 

ఇదియొకప్పు డిబేళమున వ _ర్తళ స్థానములలో 

నగ౦గ ణ్యమై యుండేనంటం. ఇష్టుడు "కేవల 

మహమ్ముదీయ యాతా" స్థానమై యున్నది. 

నువామ్మదుజగద్దురునిజన్యసానమిది. జనసంఖ్య 

౮౩౦౦౦. స్వ టేశస్థ సులు పనిని బక్కా యని 

పలు్కు-చుందురు,. 

మక్కో(మధ్య) కాళింగవు- (కలింగ 
చేశము చూడుడు. 

ముఖ వుబ్బలు వొజుపైతే మహా 

క్షామము సిద్ధమే --(వజవు = వర్షింపకుం 
డుట) (ఆంధిలోకో క) 

మఖ యుణీసితే మదురుమోది 
వెొక్కగూడా చిక్కగా కాస్తుంది — 
(ఆంధాలోకోడి), 

మఖానక్షతివంం-౪కసమునందు పాలకీ 

యాకారమున. జేరియుండు నెదునతు|తేములు= 

జ్యో తిమశ్వా స్ర్రగంధములందు దీనికి బితా, 
వీతృ భం, తః, మేఖలా యను పదములు 

వర్యాయపదములుగ వాడంబడి నవి. 

ఈనకతుతమునకు వీళ్ళ దేవత లధి చేవతలని 

యు రాత్ సగణనకుతిమనియు నధోముఖము, 

ఊస్వభావముగలది యనియు, చెలుళ్క, బోరువ 

పత్నీ, మరిచెట్టు సీన&్ త) సంబంధము లనియ్యు 

నిదిపివేశించిన ముప్పగిగడియల పై త్యాజ్యమ 

(విషఘటికల్రనియు, నేబదినాల్లు ఘటికలచె 

యమృతీమనియు, 

యు జెప్పంబడినది. 

మగధరాజ్యము (కైకతదేశమం)_ 
బు శ్వేదము 9, ౫౩, ౧రయందునన్తు వాయు. 

పురాణము ౧౦౫ యందునను, మగధ దేశమూ 

నకు: గకత బేళమని తొలింటివేరనియు, తారా 

ఫ్ర బ్రారస్వ భావ నతుత్యమని 
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తంతమునందు మగధ ద&ీణభాగమున క్రనగా 

వరుణపర్యతము మొదలు శ్రీధ్యకూటమువరకు 

_కెళత చేశమని వాడుక యుండెననియు, తెలియు 

చున్న ది. 

రామాయణము ఆది ౨.౨ వలనను, మహో 

భారతము, సభాపరగము ౨ర వలనను, నుగధ 

బీహారరాప్ట్రి భూమిగన్సు నందు ముఖ్యముగ 

దథీ,ణబీహోర చేశ భాగ మనియు, చెప్పబడిన 

ధథోరణినుండి స్ఫురిం చెడిని. అధర్వ సంహిత స 

౨౫ ౧5౪, ౧౫ యందు పశ్చిమపు కెల్ల శో 

భద్రనదిగాం జెప్పంబడినది. రామాయణము 
౧ ౩౨, యందు కోణభదాంనది మాగధి 

యనియు, సుమాగధి యనియు. బేర్కొనంబడి 

నది. లలితవి సరమను గంథమున ౧౭ యందు 

గయాలీర్ష ము మగధ టేశమునం గలదని చెప్పం 

బడినది. ఇది యిప్పటి గయావ్షైతిము. మత్స్య 

పురాణము _9_౨యందు భాద గరుకు తొలింటి 

పే రురవిల్య యని చెప్పంబడినది. ఇటనే బోధి 

వృశ్షముకింద తపంబొనర్చి బుద్ద భగ వానుండు' 

జానియె బుదుండణాయెనం౭ట. 
ర ర థి 

అద వక ము బుద గరం శందు 

ముఖ్యముగ నాబోధివృతుమునకు మహాబోధి 

యినుపేరు చెప్పబడినది. చాలకాలము నిలచి 

రాజ్య పాలన నెరవీన యిరామగ ధ రాజ్యము జు 

మతేమున కాటపట్టయియుండుట సుప సద వః 

ఇంకను తనబలపి) తాపములచే ననేక దేశముల 

జయించి రాజ్యములను వశపర్చుకొని ప్రజా 

నురంజకముగ బరిపాలనలు చెరపుచు పెక్కు 

'తావులందు శిలాశాసనములను వేయించి మనకు 
సపెక్కు_సంగతుల నెజుంగ జేసిన మగధ మేతిక 

లను వివరించి వీన్ముట వురములుముదలగునవి 

వివరించుట సమంజసముగాన న్మిగన్టమునంద కై 
కువరింతుము గాక, 
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తొలుత నెటీగినంతవరకు మగధరాజ్య మేలి 
నవారు బార్భదధతు తియులు, ప రతిసంతేతి. 

చందవంశమున జనించినవారు. బృహదధుం 

డను మపహారాజుసంతతివారు గాన బార్హదధథు 

అనం బరగిరిం బృవహాదధు. డుపరిచరవసువు 

కుమారుడు. ఈతనిసుతుండు జరాసంధుడు. 

ఈతండు శ్రీకృష్ణుని! సమకాలికుండగు వెరి. 

పాండవద్వితీయుండగు భీమ సేనునిచే కలవామున 

నివాతు(డై నవాండు. ఈతనిత ర్వాత సీతనిసం 

తతివా రిరువదియిద్ద రీ రాజ్య మేలిరి. అందు కడ 

పటివాండు ఫురంజయుండు, లేక రిపుంజయుండు, 

ఆతని మంతిఎయగు ఫొనకుం డాతని. జంపి తన 

సుతుండగు బీద్యో తనునిమ గధరాజుగ జేయును. 

ఇక్కాాలమునకు6 గలియు గాబ్బములు వేయిగ 

లెక్కి_౦చిరి. 

శిశునాగవంశ నృపతులు క్ర, ము. ౬౮ 
మొదలు ర్ర౨౧ వకు అనగా ౬౪ సంవత, 

రములు పాలించిరి, వీదప నవనందులు ౧౦౦ 
సంవత్నరము లేలిరి. విదప మయూర లేక 

మార్య భాపతులు ' ము 3౨౧ మొదలు 

కీ. వె. ౧౮౮ పరకు ననగా ౧౩౩ సంవత్సర 
ములు పాలించిరి, పిదప శుంగవంశపు నృపులు 
క్రీ).ము. ౧౮౮ మొదలు ప వె 7౬ వరకు 

ననగా ౧౧౨ సంవత్సరములు పాలించిరి 
వీదప కణ్యవంశ నరపతులు క్రీము, ౭౬ మెదలు 
క్రీ. వె. 9౧ వరకు ననగా ర౫% సంవత్సరములు 
పాలించిరి. వీదప నాంధిభృత్యు లనంబడిన 
శాతకర్ణి లేక శాతవావానపిభువులు క్రీ ము. 
3౧ మొదలు క్ర. వె. ౩౧౨ వరకు ననగా 
9౮౩ సంవత్సరములు పాలించిరి. 

ఇంకను పాలవంళఛన్నపతులగు గోపాలన్న 

పతియు నతని సుతుండు ధర్మ పాలనృపతియు నీ 

రాజ్య మును క్రీ. వె. రా౧౫* మొదలు ౮౬౦ 



నుగ ధరాజ్యము 

వరకు సనా రన స౩వత్సరములు పాలించి 

నటుల నిదర్శనములు గలను, వీరికి బిదప 
రాజ్యము మహమ్మాదీయు లవశ మాయెను. వారి 

నుండి యాంగ్లాకాంతమై భరత దేశపు సామా 
జ్య పాలనయందుంగలసిపోయినది. క్రీ. చె. 39౬ 
మొ॥3౭౫% వరకు సముదిగువు ౬ డీ చేశ ము నేలి నట్టి 
నిదర్శనములుగలవు. ఈతండుచ కవ ర్తి, మజీయు 
సీతండు రాజధానిని పోటలీ ప్రతంిమునుండిఅ యో 
భ్య్టళు మార్చినటుల. జెప్పంబకీనది. తరువాత 

గు_ప్టవంశ సునృ పతులంహార్సి పూర్తిగ దెలియ 

కున్నను గు_పవంశమున( గడ పటివాండు కుమార 

గుప్పు. డనియు క్రీ, వె. ౫౩౦ మొదలు ౫౦ 
వణకు నీతనివాలనకాలమనియు నీతండు రాజ్య 

(మడ అయోధ్య వీడి తక్కి.నకాలము (శ్రవస్తి 

యందు గడపెననియు.. 'జెప్పంబడినది. 

ఇటులనే బింబి సారుండు బుద్ధ భగవానునినమో 

కాలికుండు, ఈయనసుతు. డజాతశతు)(డు. 

ఆతనిమనువముండు చంద)గుప్తమహో రాజు, ఆతని 

సుతు(డు బిందు సారుండును, నాతనినుతు(డ కోక 
చక్ఫన ర్జియు మౌర్యులు చంద గుస్తు (డును, 

నశోకుండును కీ ర్తివిస్తారులు. అశోకుని శిలాశాస 

నములు పిసిద్ధములు. అకోకునికాలము క్రీము. 

౨౭౨ మొదలు ౨౩౨ వరకు నని లెక్కించి 

యున్నారు. శిశు నాగుండు (ఆవంశమున మొదటి 

భూపతి) ఫాటలివుత)మునుండి 

విశాలీనగరమునకు మార్చెనని చెప్పబడినది. 
కడపటి శకునాగనృపతి కాలాకోవం డట. 

రాజధానిని 

'బార్హ్హద )ధనరపతుల కాలమున రాజధాని 

గిరివ్ర)జపురము. దీనికి రాజగిరి యనియు, కుశా 

గారపురమనియు బేరుంజెనంట. రాజగృహమని 

వాడుక నామముంజెడీద(6ట దీనినే హూందూసః 

నిలో గిరియెక్ అందురు. ఉపరిచరవసువుకోల 

మున దీనిని వసువుతి యనుపేరున తొలుత 

నిర్మింపంబడ్నదని రామాయణము ఆది, ౨౨ 

2849 మగధ రాజ్యము 

యందు ఇెప్పంబశినది. పాట్నా నుండీ £౬9 

మైళ్ళ దూకమునను, బీహాకునకు దత&ీణముగ 
౧౪౮ మైళ్ళ దూరమున నున్నది. బొద్ధగ్భంథ 

ములందు దీనికి కుసు మపురమని చరిడియు న్నారు 

గిరివిజము నకు కోటవలె చుట్టును సర్వతము లే 
యుంట గిరివ)జ మని పేరయ్య నంట, ఇవి ౧ 
వైహారపర్వతము, (భౌద్ధ గ)ంథములందు గిజ 

కూట మవిగలదు. ఇప్పటి వాశుక చేకు వై భార 

గిరి, ౨ వరాహ పర్వతము, (భౌద్ధ గ్రంథము 

లందు *ఇసిగిరి ఇప్పటివాడుళ చేరు వివులగిర్సి. 

5 వృషభపర్వతము (భౌద్ధ గృంథములందు 

“విభారము? ఇ్రప్పటివాడుక పేరు రత్న కూటము 

౪ బుషి.గిరిపర్వతము, భౌద్ధ గంథము లందు 

లేఫుల్లము. ఇప్పటి వాడుక "పేరు గిరివజగిర్రి* 

మరియు నీవర్యత ముదయగిరియనియు, శోణగిరి 

యనియు, రెండు భాగములుగ నేర్పడియున్నద్ 

౫ చైత్యశపర్వతము (పాళీపాండవగిరి. ఇప్పటి 
'పేరురత్నా చలము.) ఈ పర్వతములు గిరివ)జ 

ముంజుట్లై కోటవలెచేయుండును. 

వెభారగిరి రత్నాచలముల నడువు లోవ 

యొక్క_ పశ్చిముదిశగా జరాసంధుని రాజనగ 

రుండిన తానును ళోణభెండారమను గువానుండి 

మైలుదూరమున వెభారగిరిపాదముకడనే రంగ 

జాము యనుపేరుగల యాయన తాలెంఖానా 

యుండినప) టేశమును జూవుచున్నారు. భీమః 

నితో కలవామొనర్సి ౧౩వ దినమున జరాసం 

ధుండు నిహాతుడై న ప దేశమును మల్లభూమి 

యనుచున్నా రు, ఉదయగిరికి దక్స్ణముగ రాతి 

నుండియే యేర్పడిన రస్తాకడ నేవో వాతలు 
కలవు. అవి చక్కగ తెలియకున్న వి. ఉత్తర 

ద్యారముకడ నే ఆనాటి జరా చేవియాలయము 

గలదు. మరికొన్ని జైనుల చేవస్థానములును 

గలవ్ర 



ముగ ధ రాజ్యము 2850 మగ ధరాజ్య ము. 

ఉ _త్తరచ్య్వారసమిపమున గెన్మిది యుహోదయె న్నిదవయేట భగవా నుండు నిర్వాణపధగతు. 

కబంద్బుదకుండములు గలవు, అవి ౧. వ్యాస 

కుండము, _౨. మార్కు_ండము, 3. స పరి కం 

డము,'ీ, బృహ్మూకుండము, ౫ “కాశ్యపకుండము, 

౬+ గంగాకుండము, ౭ యమునాకుండము, ౮ 

అన నకుండము నన(బరగుచున్నవి. ఏటికిం 

దూర్పుగా కొంచెము దూరముననే సూర్య 

చంద), గణేశ, రామ, సీతా కుండములును 

మరియై దుష్టోదకకుండములును, తూర్పున కొం 

చెముదూరమున నే శృంగ రైకుండము గలదు. 

దానిని నుహమ్మాదీయు లాక్ఫోమించి మబ్దమ్ 

కుండమని సేరిడియున్నా రు. ఈ|పాంతములంచే 

బుద్ధ భగవానుడు ఆనందుడు తపం బొనర్చిన 

గుహూలును, బుద్ధభగ వానునకు బింబిసారుం 

డర్చించిన వేణువనవిహారముండిన తావును, ఇంక 

“జ క్క విహార స్థలములను జూపుచున్నారు. 

రాజగ్భృహముకడ నే యొక మైలుదూరమున 

కొ త్తరాజగృవామని యొక పాటిపి దేశముజూవి 

యజాతెశ్ర తుని మనుముండగు నుదయాళ్వుని 

కాలమున (క్రీ. ము. ౫౧౯-౫౦౩) కొత్తనా 

జగ్భహము రాజనివాస మైనదని జూపుచు 

న్నారు. రాజగ్భవామున కు తరముగ నేడుమైళ్ల 

దూరమున నొకకొొండె నాలందవిళ్వవిద్యాల 

యపు పాడు గన్సించుచుండును. దారియం దంబ 

ల త్తికావన ముండినప దేశము గలదు. ఇచటి 

గా ౧మము నకు“ఖా న్మతయని పేరు. ఇంచే వసిం 

చుచుండిన గోచాలమఖాలీవు త్తస్వామి యజీ 

వకలే ఎరకాఖానిన 

రాజగృవామునకు దతీణముగ పదిమైళ్ళ 

దూగమునగల పావకవురము (ఇప్పటి పావా) 

జై నతీర్థక రులలోకడ పటి వాడగుమహాపీర స్వామి 

విరాంణషదమందిన ళొవ్ఫ. 

అజాతేశతం(డు రాజ్యమునకు వచ్చిన 

రి డాయెనట. విభారత పర్వతపాదమున స్పర్థ 

గుహ కెదుట మొదటిబౌద్ధమహాసభ యజా 

శతృనిర్మితమగు వాలలో జరిగనందురు. దాపికి 

మహోాకాళ్యపుం డధ్యముండట. తె న్వాతే నిటు 

నాగులలో పదునొకండవనాడగు కాలానోమని 

కాలమున (8. ము. రర39 సగం విశాలీనగకముూ 

(అప్పటి రాజధాని.) సులూకారామ విహోగ 

మున శేవతుని యధ్యత్ తకింద రెండవజొద్ధ 

మహాసభ నడచెన(ట. 

క్రీము. ర*%౩3-ర_9౫ నవి లెక్కింపబడినది. 

తై 

-కాలాకోకుని కాలము 

విశాలీవురమునకు తొల్సింటిపేరు వసుజుంద 

వురము. పిదప గుంద గామయె విశాలీవురమనం 

బరగి యిపుడు శెసార్ 9 అను గాగమ మై ముజ 

ఫర్నూరుజిల్లా తిరుహూూతు డివిజనానం వొక 

గామమై యున్నది. మహోపి5 న్వామి యిట 

జన్నించచెననియు,తొ 'ల్సింట సామంత నాజి పు మం 

డనియు, తల్లి పేరు తి్రళూలా టేవి యసియు, 

భార్య చేరు యశోద యనియు కుమారే 

రనోోజ్వ యునంబకు (వియదగ్శనా బేపియసియి 

తెలియు చున్నది. తిలియగు 

భూపతియగు చేటకుసనోదరి యట. 

వి“చూలా జెవి 
ల 

హ3టకుని 

యజాతిశ తృన్ఫ పాలుండు.మయరియు నజ న్మిసెక్ట్ 

కునికుడ నియు (6 

భార్య శ రవ స్పిపు రాథిళుం డగు ప 

కమా యగు నజా దేవి. బగోసేన 

జిత్తు సోదరియగు కోసలా బేవి అజాతశ గృెని 

సవతితలియె. అనగా బింబసారుని వేరొక రాణి 

యని యెజుంగునది. 

మహావీర స్వామిమరణము క్రీ. ము. ౨౭ 

సంవత్పరమని కొందరును కీలము. ౫గ౬నగా యని 

కొందరును పరిశీలకులు 'లెక్కించుచున్నా రు. 

జేరుంజే నంట, అజూతిన్ల తిని 

మరియు 



మ గధ రాజ్యము 

హ్యూనఇ్య్యాం గేడవ శ తాబ్బమున దర్శించు 

తరి అల పల్తెటూ నివార సను. 

విహోంప్రరము (తీహార్ కొంత కాలము 
రాజథానిగ నుండెను. దీనితొల్లింటి పే రుద్దండ 

వురమనియు దండపురమనియు నుండెనట. 

ఇచటనుండిన విహారములనుండియీ యీచపేరు 

గలెవట. బంగాళ చేశ మేలిన పాలవంశంపున్నప 

తులు మగధనాకిమించి యేలుకరి నిచేరాజ 

ఛానియట. వారినాటి కోట మానవాళ్ళు చేటికిం 

గలవు, ఏరిలో . గోపాలనృపతి యుద్దండపుర 

మున గొప్పజౌద్ధవిపోరము సిర్మింప జే సెనట, 

విశ శ్ర లవిహార మాగని సుతుండగు ధర్మ 

షమ ఆ నిర్మించెనంట. ఇది క్రీ వె 

రాన థె తాబ్ద మధ్య కాలమట. దాని పా డిప్పుడు 

గంగానదిపుడితటున నోళ కొండ పె గానంబడు 

చుండును. 

వీహారపురమునకు వాయన్యదిశగా నున్న 

'వేజోళపొండ పె నొక విహారమును, నందుముంచి 

గందంపుశజ్ఞతో చేయబడిన యవలోకి తేశ్వర 

బోధిన త్వవిగవామును తాను చూచినటుల 

హా్ఫ్యూన త్చొంగు (ఏడవశ తౌబ్బమున) వాసి 

యుంట నక్కౌాలమున కారు లిట 

నుండీనా యని సంశయము గలెడీని. 

పాలవంథశవురాజుల పాలన మంతేమైనవీదప 

మవామ్ముదీయులు వీహాోర్క పురమున నే రాజ్య 

వాలన' గొంతకాల మొనర్చుచుండిరంట, క్ర వెం 

గారం సం!రము వరా రాజధానిని తిరుగ 

పాట్నాకు మార్చెన(ట. నాండాదిగ బీహారము 

పాడుపడ సాగ నంట, 

నుయూరులకుం బీదప గు ప్రవంశపు నప 

తులపాలనమని తేలుచున్నది. అనంగా నాల్గవ 
శతౌబ్బమున సముదిగుపుండు క్రీ. 32౬- 
5౭౫% కాలమునను కడపటి కుమారగుప్తు కు 

2లి51 మఘా త్రయోదశి 

డ్రీ* వె ౫౨౦ మొదలు *౫%ం వరకు) అప్పు 

డాతనిమై న్యాధిపతి యశోధర్ముం డాతనిం బడం 
దోస, తాను వీమ్టువర్థమం డనుపేర రాజై 

క్ నూజకు రాజ ఢానినిమా'ర్సెనని శేలుచున్న ది. 

క్రీం. వె. ర౭౬' సంవత్సరమున. జన్మించినటుల 
చెప్పంబడినను పస జ్యోతిష వేత్త యార్య 

భట్టు డిచటి వాండుం పాణినిసూతీ వా ర్తిక 

కర్గయుగు వరరుచియను పేరుగల కాత్యా 

యనుకు మహోానందుడను పేరుగల కడపటినంద 

భూవతికడ ప౦ధానులలో నొకడుగనుండెను. 

యోగానందుడు లేక మహానందుకనుపేవుగల 

చాణక్య డిచ్చటి వాడే. 

చందగుప్తమహాో కా జాస్థానమునకు క్రీము 
క౨౧, ౨౯౭ నడుకు సెల్ఫ్ళూకస్ నెక్షారువద్ద 

నుండి రాయ బారిగవచ్చిన మెగ స్టసీసు పాట 

లీఫ్టుతమును గంగ హిరణ్య, వాహు. (శోణ 

భ ద్రానది) సంగమముకడ నున్నదిగ వర్షించి 

యున్నా౭డు. 

పాటలివు త్రము న పాటలాచేఏ (పాతాశే 
వరి) దేవస్థానము సుప)సిద్ధమె నాకికి నే!5కి 

గలము, ఇదీ వక్తి కివీభ ము 

వగ్గాశౌఖ క్ష త్రియులు-- (శిశోదియా 
తుతియులు చూనుండు.) 

ముగ్యావయ్సు (Mugwump)—అమె 
రికా దేశమున రాజకీయవ్యవహారములం చేవి ధా 

నమునకు( గూడ సరిపడని సిధాంతములందెల్పు 

రాజకీయవేత కీశీ పేరడీయు న్నా రు. 

ఇది అమెరి కాచేశ(పు ఇండింయనులపదముం 

హేళననావముముగా వాడెదరు. 

మఘాత్రరెాదశిభాద)వద బహూ 
శ పతేమున (మహాలయపతుమునం) త్రీయోద 

నీదినమున మఘానతు తము సంభవించెనేసి 

దానిని మఘ్మాతయోదశియని వీత్సర్చనలక 



ముఖా సరల శిలను 

గడుంగడు పవితిదినముగనెంచి యాచరింపు 
దురు. 

వుభఛావతారస్తలము -- (గాళ్టీర టే 
(s5] య 

నము చూకుండు, 

వుచిలీపట్ట్లణ వరయ---ఆంధ ేశమందలి 

వృష్ణామండ లములోని యొక సముద'తీర పట్ట 

ణము. దీనికింశ ము మచిలీబందరనియు త. 

యు(గూడ వాడుక పేరులు గలవు, ఇచటివారు 

శొ-దరు బృ? చావనశబ్దమునుండి బందరనుేరు 

కొలెగని యూహించి వాడిరిగాని బ-దరనిన 

“-లేవళకరనముగాన నదిసరికాదని “పెళ్క-ంకుతలం 

చచున్నారు. ఇంకను గొంద రీయూరునందుం 

గల గొడుగుపేటనుండీ దీనిని ఛతిపురమనిరి 

క్ర ఐటనుండీన కోటద్వారమునందలి “పెద్ద చేపల 

నుడ యాదిన మచిలీపట్టణమని చేంయ్యనని 

యుక వనుక క లదు. పట్టణమందు వేకేంరు రుభాగ 

hisses వేర్వేరు. చేటలని 

Sr లన ముఖ్యముగ నీఫురి కోశ యనియు, 

స్వ వాసనలు నివసించుభాగ మని ఎఎ మూంకు 

భా“ములు" నున్నదని యొకి సుపిసిగాంగ్ల 

ఇందు కోటఫాగ 

వింగమి చ వదలివేజుబడీసద” మొ చెప్పవ 

చ్చునుం క్రి వె ౧౮౬రీ సంవత్సి* కు వం 

బరు చెలళో నౌక నాటిరాతిా 
లో 

బందరుపటణము జాల నపష్నప 
A) లు 

నులు మృతి పాలె రి. అనేకకుటుంబము లితరతా 

వంక లేచిగోయిరి. ఇటనుండిన సెన్యస్థానమె 

వేయంబజియెను. కాని జిల్లాయ ద్యోగస్థుల కీది 

యువ థాననిణానగా సస్తానమై యున్నది, 

పరివీ* కం డవియు న్నా (డు. 

యు EE నవలన 

పడి మ ర 

బందరు క లంకా రీబట్టకు చేరందినది. అన 

గా రంగుఅద్ద॥ పుబట్ట. దీనికి పాబంపూరుబట్ట 

యనియు నందురు. వానిని పారళల్లీకచేశమున 

కిసమతిం జేయుచుండీిరి. 9ఇచటి తివాసు 

2852 మజిగ 
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లింగాండున కంపంబడుచుండునవి. ఇచటి సము 

0జ నీనది. క టణము ద౦పవు రేవు మేట వేసినది. కట్టణ 

బడినది. 

మచిలీపట్టణపు చరిత) ౧౭ వ శతాబ్దము 

నుండియు గొంత తెలియుచున్నది. 

సంవత్సరమునుండియు ఈస్తుయిండీ యా కంపెని 

వ_ర్హకము పాీిరంభి మెనది. దీనిని పోర్చుగీసు 

వారు డచ్చివారు, ఫెంచివాగు నొవ్కొ-ళతరి 

స్వాథీనపర్చుకొని యుండినటు నిదగ్భనములు 
య 

గలవ్ర. "* వె ౧౫౯ లో నాంగపి? 
mm / లు 

మువారి వథమె, నేంటికి నకేయున్నది, పటణ 
a. య అ 

మున చేవాలయములందు గోరీలయందుంగొన్ని 

శాసనములుకొలవు గాని యవి యంతేపా్ముఖ్య 
2 

మైనవి “కావని తెలియుచున్నది. బద వొకప్పృ 

దు మహమ్మదీయ ల వా సగతమె యుల 

[గై చ (6 

౧౬౦ 

ప ప , 
నుచ్చెర్ జేనవ; రు (తొభింటి 

ఇని, 

స. 

వుజ్జ్ఞహివుదేశవము--మధ్య: వు దెఇకున 

కిది Se es SON. To CTE వంక స ( 3 
x 

గంధమున ౫-౧_౨-౧౫లయం డిలు వారం 

బడినది, 

ఇన జ్ కి మకా | న వుజిలీన్ తొను (బట్ట)- చ ఆద 

మునందలి అల్ల జీరా యనంబకు టా పై 
మెొెసల ౪౯ 

మియు+యందలి ల గ్ ఆపన సు 

నకు మవొలు 'దేృృముగను, అందు సవింలట [ను 

చుండీన పాశ _స్టమెనబట్రకు మనెాలు తకౌనులని 

యం బేరు కలిగెను. కాలములు మాటీనగొలడి 

మసౌలుతానులు వముజలీనుతానులుగ మార్స్పునం 

చేను (అల్జజీరా దేశము చూడుడు). 

మజ్ఞ్జిగ-దీనిని సంస్కృతమున తక౦మం 

దురు. చల్ల యని వాడుకొనావుము. పాలుతోడు 

"పెట్టిన పెరుగునందు కొంచెము నీరుపోసి పలు 
చగ నొనర్చంబడినది. తిందోశవహారమె మనో 



మజిగ 
జ 

వారమై యుండు భోజనపదార్థము. "బేహపుష్టి 

నిచ్చి తృప్పిగల్లించి యనుకూలమై యుండును 

గేదెమజ్జిగ వన్న నొవుచల్ల "శేంప్టమని చెప్ప 

బడినది. వాతశరీకులక్కువాతరో/పలకు గేదెచల 
య 

యననుకూలము. తియ్యనిచల్ల పెైత్యమును, 
ap యె 

వుల్లనిచల్ల వాతదోషమును, వెగటుగనున్న 

చల శేజ్బురోగమును నివారి 'చునని చెప్పంబడీ 
mm షం ( 

నది. మణీయు గొంచెము పులిసినచల విక్య 

వృది గ రము కొంతఖాగా వులిసినది 

కస, కాస్క వాత, శ్యాసరోగముల ని వారించు 

ననియు, నెష్క_వగా పులిసినడి తి-దోవహారమె 
f a 

యాక్ లి బుట్టించునని చెప్పబశినది. ఇంకను 

పెళ్ళమునకు తీయనిచల్ల శ్షర్క-_రతోడను, వాత 

మునకు కొంత ఫులిసినచల సె.ధవలవణము 

తోకను, "నేష్మమునకు మిక్కి-లి పులిసి వగరుగ 

ను న. న్ థి పిప్పళ్ళు, మిరియనులు, 

లవ* “ముల్కుఏల కులు, అకుపతికము సమభాగ 

ములుగ జేర్చి వమౌరముగ నోనర్చి దానితో 
జేర్చి పుచ్చుళొనుచుండిన నివాంణ మగునని 
చెప్పంబక్నది. 

గంహాణి, అజీ ర్తరోగములుగ లవారు మజ్జిగ 

నుప్పుగల్సియుు, మూలవ్యాధి గలవారు కొడిళ్స 

చెక్క చూర్ణము గల్పియు, వూూత్భకృచ్చము 

గలవారు మజ్జిగయందు బెల్హము( గల్పియు, 

పిమేవా రోగముగలవారు 'తేనం గల్పియు, 
పాండురోగముగల వారు మజ్జిగలో శొంఠి చూ 

రము(గల్పియు బుచ్చు గొనుచుండీన - వ్యాధి 
౭ 

తగ్గునని చెప్పబడినది. 

కొన్ని తత్వముల హరి కిది సరిపడదని తోచి ' 

నను వైద్యులతోయోచించి జాగిత్తగ నడుప 

దరునని యాయు ర్వేద శాస్త్రము లందు చెప్పం 

బడినది. 

తకము (మజ్జిగను దశవిధములుగ నుడివి 

యున్నారు- 
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౧ మధితము- (మధించబడీనది) “పెరుగు 

నందు నీటిం జేర్చుకుండ చేయబడిన చల్ల. ఇది. 

జిడ్డుగ చిక్క-గ నుండును. ఇది జ్యేవ్వ, ఆపాఢ, 

ఆశ్వయుజ, కార్తిక మార్ల శిర, ఫువ్యములం 

బుచ్చుకొననగుననియు, దక్కిన మత _వెశాఖ, 

శ్రవణ, భాద్ఫోపడద్క మాఘ, ఫాల్గుణమాన 

ముల బుచ్చుకొనరాదనియు. 'జెప్పంబడీ నది. 

దీని నిట్లర_మాసములందు బుచ్చుకొనుచుండుట 

వలన న రుచిదోవమ , నుదరరో” ములు, (“హా 

ణిరోగము, గన్ లేము, జ హీనత మూత 

ఘాతము దరింజేరవనియు, శోషద: జేది: యు 

జెప*ఇంబడినదిం 

౨. మిళితము-  ఒకపాలు సెరుగునందు 

మూండుపాళ్ళు నీరుగల్చి చేసినది. వి. లితిమన 

కల్సి? యని య ఇది యా రగ మి 

సర్వా లమలందు పుచ్చుకొన దయండు 

ససియు, దీనివలన సరళవారము, సరుచ్చి ప లట్టిం 

ర_క్షవా తము మొదలగు రోగములు దరిజే"వని 

యు జెప్పంబడివది. 

౨* గోళము- ఒకపాలు విరుణునం దొళటి 

న్నరపాల, నీరు గల్పి చేసినది. 

ఆపాఢ, శ్రావణ, భాదపద మానము లం 

దారోగ్య వాంఛాపరులు పుచ్చుకొను చుండవల 

యుననియ, అందువలన నామరోగములు 

పిమేహము, మేహము, శేమ్మరోగముల దరి 

జేరనీయర యాకలి మందగించుట శరీర సవివ 

దోవముల నడంచి నేతద్భష్టికి బలమొసగి 

వీర్యవృద్ధి గల్లించి మనుజుల కారోగ్యకర మై 

యుండు సని చెప్పబడినది. 

బ్హది జ్యేష్ట 

ఈర, పాఢథభము-ఓఒక పాలుపెరుగునం ,దెదు 

పాళ్లు సీటిం జేర్చి చేసినది. ఇది సర్వకా లముల. 

యం” న.కూలమైయుండ్సీ గుల్మరోగము, ర్వి 

ముపడెడుమూలవ్యాధి నడంచినను, ని_చుక 
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'శేవ్మముం జేయునని చెప్పబడినది. 

౫. కాలజేేయము-పెరుగునకు మూండుపా 

ళలో నొకపాలు నీరుంగల్సి చేసినది. ఇది 

యాశ్వయుజకా ర్రీః మాసములందు బుచ్చుళొన 

దగినదచియు, ఆకలి లేకపోవుట్క | గవాణి, చేవా 

ము (చర్మము) ముడతలుపడుట (అనగా శరీర 

మున ర క్రముతగ్గుట యవిభావము) వాతదోవ 

ఏవదోపషముల నడంచి యారో గ్యకరమై యుం 

డునని చెప్పబడినది. 

౬. కరమధితము- సపెరుగునకు సమముగం 

సీళుగల్సి చేతితో చేసినది. కరమధితమన చేతి 

లో మధించిన దని యర్థము. బాగుగ పులుపు 

గలి యుండును, ఇది వరాకాల మంతయు 

పుచ్చుకొనదగి యుండును. కొద్దిగ కాకయు 

నొక్కొ_క తటి విరేచనబద్ధ మును చేసినను, ఆకలి 

ను, బేకించి ఏర్య వృద్ధి: గల్లించి యుబ్బు, కామిల 

దోగము, క ఫవాతిము, అరుచిదోవము, (హిత 

వ్రలేవండుట) చర్చి, భగందరము, పి మేహము, 

మూలవా వీని నడంచి యారోగ్యప్నద మె 

యుండునని చెప్పబడినది. 

౭. ఉదశ్వితము- నాలుగవ పాలు సీరుపోసి 

మజ్జిగ చేసినది. ఇది జ్యేష్ట ఆపాఢ మాసములం 

దనుకూలమై యుండి యభిఘాతము, దారుణ 

గృహణ దారుణపెత్యము, సర్వవాతములు ని 

నారిర చలము గరి అచల? చెప్పబడినది, 

౮ త్మశము- "పెరుగునకు సగము నీళ్లుపోసి 

మధించినది. వసంతబుతువు( చై త వె శాఖమా 
సములం దనుకూలమైయుండుటయే గాక, ఉబ్బు 

ఉదరరోగములు శకడువులోబల భగండరము 

పొండువు వాతముల నడచి పైత్య శాంతి 

గల్పించి, ఆశలి నశిస్ప న వరు ననియు చెప్పం 

బడినది. కొందరుబువు లీమజ్జిగయందు శొంకి 

వీప్పల్క, మిరియములు ఉసిరకపప్పు సమభాగ 

2854 నుటబే లాండు 

ముల కషాయము. గల్సి పుచ్చుకొనుచుండిన 

సంపూర్ణారోగ్యపదమై తయాయుర (షన గల్లిం 

చునని చెప్పబడినది. 

వస్త దండాహాతము-పెరుగునకు రెఎకువంతు 

ల నీరుపోసి కన్వముతో మధించి చేసినమజ్జి గం 

ఆది సర్వకాలములయందు బుచ్చుకోనందగి 

యుండుననియు, నోడలికాకను బలమును నఖి 

వృద్ధి పరచుట యే గాక మూతిమేహములు, వీటి 

కా మేహము, పం మేహము, మూలథంకరోగ 

ముల నివారిందు ననియు, జీర్ణశక్తి నపరిమిత 

ముగ గల్లీంచుననియు( జెప్పంబడీనది. 

౧౦. అతిమిళితము- సపెరుగునకు తొమ్మిది 

పాళ్ళు సీరుంబోసి చేసినది. సర్వకాలముల 

ననుకూల నునియు, నతినారము, సమ _స్టకఫ 

దోషములు, ముఖరోగములు కడువులోబల్ల, 

భగందరము, మూల వ్యాధుల నడచు ననియు 

'జెప్పంబడేనది. 

ఇంకను మజ్జిగ కాచి వుచ్చుకొనుచుండిన 
నతిసారము, మారాయా సమువలనగల్లీన బడ 

లిక వీనస, మొదలగు శేమ్మరోగములు, నోటి 

పూత మొదలగుముఖవోగములు, సమ సకఫ 

దోషములు నివర్హించి యారోగ్య ముసంగు 

ననియు రోగులకు శేవ్యమనియు( జెప్పబడినది. 

ఆయు రేందవె ద్వశా,స్త్ర మున“తశకాినేన భోజ 

నమ్”అని చెప్పంబడియుంట భోజనము కడను 

మజ్జిగ నుపయోాగించుట యాచారమైయున్న ది. 

ముర్ద్యూంతికుండం--అళక చకపర్షివే 

బౌద్ధమత వ్యాపకమునకు గాంధార దేశమున 

కంపబడిన యొక బౌన్రక యాను, 

వుటబే లొండు--దవీ.ణా ఫికాయందలి 
రోడ లియా -బరిటరీళో దహీణ రోడ్డే నయా 

యందు చేర్చబడిన ురిటరీ. (దవీణఅఆఫికా 

యును రోజే శియాయును చూడుండు. 



మటభంగానది 

మట భంగానది--[(మవాద్దంగ చూ. 
మట్టి తైలము లేక ౩ పెట్రొలియః వ్ం-- 

దీని నాం మున Rock oil Sn Petro- 

lium అనియు నందురు. భూమిలో నాల్లు 

లేక నయిదువేల యడు/సలలోతునం దరుచుగ 

దొరశెడిని. ఇది పలుచని మడ్డిగను, చిక్క-గను, 

ఆవపచ్చ, పసువు లేక అకపచ్చనలుపు, లేక 

నలుపు పసుపురంగులు కలిసినదిగ నుండును. 

ఇది పాశ్చాత్య రసాయన ౫ (స్తు వే త్తలచే 

‘Carbon and Hydrogen mixture’ 

అసి చెప్పంబడీనదిం ఒక గొప్పవి ద్వా సుండు 

చెటోలియమును“ కీ mixture of a num- 

ber of Compounds of Carbon and 

Hydrogen'’’ 

నొప్వ 
అని వచించి యున్నా డు 

పరిలీలనలవలన నిది ‘Decomposition 

of animal and Vegetable maiter’ 

అని కేలినది, మట్టితెల మనేకిచోట బయిలు 

దేరుచున్నను, ప్రపంచమున మఖ్యమగు 7ను 

(ఆలు ల మెరికా సంయు క్ట" స్ట్రములు, 

su చేనము, మెక్సికో డేశ్టముు, క. 

పాంశీక బేనము, బరా శ చేశములందున్న న. 

మట్టి తెల మునాదిగ మన జేశముసం చొవ 

ధముగ వాడబవుచుండెడీదిశాని యితరొపమయూ 

గముం. కెపష్టవగ వ రకసరణిని తీయబడి నాగా 

పంచుట. కీ,. వె. ౧౮౫౦ సంవత్సరమునుండి 

యని చెప్పుదగును. ఇసుక “*ర&గ64 sone”? 

అనంబడు 

రాయి గత భూమిలోనుండుతరి వాటయం దీప 

టోలియము వ్యావించియుండియు, బలముగ 

నదుము బడిన (Compressed airy) గాలివే 

దట్టముగ నదిమి వె పెట్టబడీ భూామియ ందుండును. 

దీసంబరికీలించి పెకించీయ నూతులం దివ్వు 
దురు ఆనూతులు మనదేశపు బోరింగునూ 

అన:బశురాయి “Lime stone” 

280505 మట్టి తెలము లేక ఉెటోలియమ్. 

తుల ద+వ్వినటుల నే దవ్వుదురుం మరియు: 

నానూతులనుండి మన 

నుండి సీరుపె కిగిరిపడునటులనే ట్ ్రల్య 

మును eg "కసరుటయు. గలదు. 
ఒకప్పుడది SUb-artesian wellsవలె భామ 
ట్రమువరకురాక కొంతలోతున సిలచియుండీన 

త |" బంపులవమా లమున బెకీలాగుదురు. 

స. "మా౭మి లో 

తుండుకి తవను, ఇనుపగొట్టములు, ఉక్కు-గొట్ట 

ములు నూతిలోని కమర్చంబడవఈ సీ ప. 

ఒకొ్కొ_కనూలికి బాల ధనము "పెట్టవ సియుం 

డును, లాభించినవో నొక్కాకనూయి: రోజు 
రోజును ఇదుల వేలనంఖ్య గా వీపాల సై ట్ర కలి 

యమ్ నిచ్చుటయు(గలదు. 

“artesian wells 

ఒక్ కనాయి ఆస 

న న వ టోలియమ న నగ:గొ లత 

'వేండిం దాకించి ఇటో లావిరియో యదు 

నుండి BER దానిని గొటములనుండీి 
లు 

నడివీ కంమముగం జలార్చి. మ. 

వీదప నంతః న 
నెకహ్క_వవే(డి re గెర్ప నెలును, సింకొను 

నధిక వేడికి చేరాఫీన్ పె కెగురుము, ఆకే యధి 
క పర్చినకొలది లూబికే టాయిళల్సు "లేచును. 

అన్నియు. బోగా మిగిలినది కూ? గ్ ఆయిల్)? 

అనంబడును. అది రెండువిధముల గ నుంజాన్సు గటి ఈ 

(Petrol ) పెటోం లగువా, 
క 

ఒక దాసీ యందు 'పేరాఫిన్ 'మైనమును, రండవ 

జాతి Crude oil నందు ఆ స్ఫాల్టును లభించు: 

ను క ఆయిలును Liquid Fuel గా 
వాడుచున్నారు. ఇటుల 'పెటోలియమ్ లోకుల 
కుపచరించుచున్న ది. ఇటీవల సముద%వు టోడ 

లు కూడ్ ఆయిలు నుప యోగించుకొన నారం- 
భించుచున్న వి, కొన్ని యావిరియంత ములు 
రావ.సిబొగ్గునకు బదులు కూడాయిల్ నే 
కాల్చు చున్నవి. ఆయిల్ ఎంజినులు, మోటా 
రుబోట్పు, ఇటీవల కొన్ని రైల్వే ఎంజినులు 



మట్టి దో౦9ణాచార్యులు 

సహో కరూడాయి ల్నే యవలంబించుచున్నటుల. 

చెలియుచున్నది. 

మట్టి తైలము పెనిరాచిన సమిస్తవాశనొప్పు 

లు వమూర్చృజబ్బులు, అప సార వ్యాధి, పతే. 

వాతీములు, రాచవుండ్లు నివారణ మగునసి 

చెప్పబడినది. 

మట్టి దో తాచార్యు లం- (ఏకలవ్యుడు 
చూడుడు). 

మట్ట అనంతభూపొలకని--- ఆంధ 
కవులలో మ ధ్యశవులందు. బరిగణింప6 బడిన 

వాండు, మతియుండుః సూర్య వంశము. తండి? 

పేరు యెల్ల భూ పొలుడు. తేల్లీ రంగమాంబ. 

గురువుపేరు తిరుమల తోళ పాచార్యులు.తేం డి 

యగు నెలభూ పాలుండును, నీయ నంతభూ పాలు. 

డును చిన్నసంస్థానాధిపతులగు ప్రభువు లే. ఏరి 

పూర్వులలో నొకరగు వరదరాజు శ్రీకృష్ణ 

రాయసౌార్యభామునియల్లుడని తెలియుచున్నది. 

అనగా నార్వీటి బుశగారాజు మున్ననుమండగు 

నలియ రామరాజునకు తోటియల్లు(డనిభావము. 

క్ర, వె. ౧౫౫౦-౮౦ మధ్యకాలమున నుండి 

యుండును. 

రచించినది కాకుస్తవిజయమ నెడి పబం ధము. 

దీనిని తనతండియగు నెల్లభూ పాలునకుం గృతి 

యిచ్చెను. ఎల్లభూ పాలుని తంగడిపేరు కోనభూ 

పాలుండని తెలియుచున్నది. 

మఠశుద్ది (స్థానమున గ్రహము లే 
శుండుట)-_క్యోతివశావ్రుమున ముహూ 

రకాల నిర్ణ యమునందు తత్కాల జాతకచక 

మువాిసి యందు- ౧ నిహేకమున లగ్న స్థా 

నము, ౨ గృవాపి వేశమున ద్వితీయస్థానము, 

3+ కృషి పా౦రంభమున తృతీయస్థా నము, ర 

శుద్యారంభమున స ౫ యా తా 

రంభమున సైదవస్థానము ౬. నూతనవ్యన్ర్ర 

2856 
0 మణికర్ల తేతంము 

భఛారణమయున నార లా ౭. వివాహామున 

చేడవస్థానము, ౮+ ఉపనయనమున నెన్నిదవ 

పానము చాలమున తొమ్మిదనస్థాసము, 

౧౦ అన్న పాళశనమున పదియవస్థా నము, ౧౧ 

నామకరణమున పం డ్రెండవస్థానమునం జేగ 

పాములు నుండరాదనియు, (అది మఠళుద్ధి 

యనియు 6) జెప్పంబడీనది. 

మరితాళము(మరఠిమ లేక మధ్యము) 
(తాళములు చూడుడు, 

వుఠ్యతాళవుం--- (తాళములు చూ. 

వుడికి సింగన్నకవి- ఆం ధకవులయందు 
పూర్వకవులలో పరిగణి. పంబడీన వాడు. నియోగి 

బాహ్మణు(డు, భారదాషజసగో తము. తండి) 

యయ్యల రాజు. తల్లి పేరు సింగమ్మ. సోదరులు 

అనంతేరాజు అబ్బరాజు నారయరాజు నను 

వారలు, 

సాదమున జన్మించినవాండు*. కాపుకము గోదా 

వరీ మండలములోని నది కు త్తరతీక మందున్న 

"పెద్దమడికి. ఈతడు తిక్కన సోమయాజి 

(శవ బహ) కుమారుడై గుంటూరునం డాధి 

పత్యముచేసిన కొమ్మ నకు దడాహీతు9నివుతుం 

డట, క్రీ.వె. ౧౪-౨౦ సం॥రముల పంతము 

వాడే యుండనోపు, 

ఈకవి రచించినది పద్మపు రాణము. దీనిని 

కంద నమంతి) కంకిత మొనర్చెను. క్ర. చె. 
౧౩౪౦-౧౩౭౮ కాౌలమువాండు. 

మడికి సింగనకవి తిక్క.న సోమయాజికీ 

మున్గనుమ రాలి పెనిమిటి యని తేలుచున్న ది. 

వుడుగులోతు చూడగలము గాని 
మనస్సులోతు చూడలేము--- (ఆంధ 
లోకో క్రి.) 

మణికర్ణక్షే త్ర వం (పార్వతీ నదితీ. 
౧ -పార్వతీ నదీతీరము, పొర్వతీనదిపాం చా 

అెహాాబలనృసింహ స్వామి వరపు 



మణిగీవ్రండు 

లేళభమున విపాశ (బీయాన్) నదియందు 

సంగమించెడి నది. ఇటం గల వేడినీళ యూట 

లలో నన్న ముకూడ నుడుకునసి a 

పొర్వతీనది నిప్వడు పారానది యనియు పాబా 

నదియనియు ననుచున్నా రు. కోహిస్థా నములోని 

జలంధరుదోఆబ్ నందు విశనెశాశడ గలదు. 

మణ్శీగివు(డు--ళండి సిరి కుబేరుడు. నల 

కూబరుని తేమ్ము(డు. 

మణిచూఢడపర్య తము పూనానగర 
పోంతదూరము న జెజూరీపట్టణముకడ నున్ను 

కొండలవరుస వీట్ల పక్సిమపుకడను జెజూరీవుర 

మున్నది. ఇట తొొల్లింట మల్ల, మల్లి యను 

యసురుల నివాసమనియు,వారిని శివాం (ఈశళ్వ 

రృశ సంభూతు(డగు ఖండోబా (ఖండీరావు 

యనుపేరుగల భూపతి వధించెననియు (బ్రహ్మ్టీన్ల 

పురాణము శ్షేతఖండము మల్తారిమహాత్స్యమున 

జెప్పబడినది. ఈశివశ్నేత్ళము న గల మల్లారిశివ 
లింగమును ఖండోచా యనియు నందురు. ఇది 
మహారాష్ట్ర జేశ మున గొప్ప శివక్నెతమయులలో 
నొకటి. 

మణిప్రదిపప్రభా న్యాయము-దీనిని 
భోమాన్యాయ మనియునందురు. ఇది సంవాది 

భమ యనియు, విసంవాదిభ9మ యనియు 

ద్వివిధము. 

మణియొక్క_ కాంతి. జూచి మణియని భ్ 

మించుట సంవాదిభీమయనియు, దీపపుకాంతీ 

చే మణిగా భమియించుట వీసంవాది భమ 

యనియు జెప్పుదురుః 

వమణ్శీపభామణివుతి న్యాయము అ 

బ్రహ్మమునందు ధ్యానము (బ్రహ్మము జేరమార 

మనియు, నైనను ధ్యానమునకు గురియగునది 

సగుణబ్బహ్మ మగుంగాని నిరణబ్బివ్మాము 

గాదుగాన నిరర్ణక మని తలంపరాద నియు నెట్లన 

2857 మణిపూర్ సంస్థాన రాజ్యము 

మణియొక్క_కా సి (మణియొక్క-గుణమె గాన 

నసలుమణిని చెల్పునదిగనె యుండునటుల నే 

నిర్షుణపర బ్బహ్మ కాంతియగు సగుణబ్బహ్మమును 

నిర్ణుణపరబహ్మా ముం నట్టి చే 

యనియు భావము, 

అనగా మణివ్నభ (రత్న ముయొక్క-కా స్ట) 

మణి బెల్బునటులనే సగుణబ్బహ్మము నిరుణ 

బృహ్మముం డెల్పునదియె గాన సగుణ సహ్మో 

రాధనయు, థ్యా నమును, నిర్ణుణబవ్మాముం 

చెలియ సాధకము లగుననితాత్సర్యము. ఇచట 

వణికి, నిర్ణణబహ్మము నకు, మణిపభకును,సగు 

ణపరబహ్మాము నకు సాద కష్టము లనియెజుంగు 

నది. మజీయు దీవికాదీసన్యాయమును నిట్టి చే. 

వమణిపుష్ప వుం--సవా దేవుని శంఖము. 
(ధనుర్విద్య చూడుడు.) 

మణివూరక చక్రవుుం-- యోగ శాస్త్ర 
మునం జెప్పంబడిన శరీరమందలి ,వట్బక్ళముల 

లో నొకటి. మణిపూరక చళిము నాభిస్థానము 

నం దుండుననియు, నిలవర్షము నూర ర ముఖము 

ననియు, ఇట *ర౦) అనునది gees వివ్ణువధి 

పతియనియు, నిందు పదిదళములు వతు 

వాట్ల పై నొక॥్కొ_కటిగు డఢ్య ణుతుథ, 

దధ, న, ప, ఫ యను పదియహ్రము లుం 

డుననియు సీచకంమునందు అజప దినమున 

కారువేలు నడచుచుండుననియు జెప్పంబడీనది. 

మణీవూర్ సంస్థానరాజ్యనం--ఇది 
భరత చేళంపు “ఆస్సాము” నకును “అప్పక్చ ర్మా” 

దేశమునకును సరివాద్దు చేశముగ నున్న 

రాజ్యము. ఉత్తరమున నాగసీమ (నాగజాతి 

వారు వసించు దేశము). తూర్పున నప్పర్బర్మా 

చేశములోని పర్వతారణ్యము, దానిం గల్పు 

“చిండ్వి౯౫లోవయా, దథీణమున లపాయి 

పర్వతపంబ్తులు, దాని యరణ్యసీమలు, పశ్చిమ 

దెల్పు. గాన 



మణిపూర్ సంస్థానరాజ్యము 

మున నాసాములోని కొచారుజిలా దీని కె.లుగ 

నున్న వి. ౯ న 

మణిపూరులోవయం దొళపలము జలము 

లచే నావృతమై “తోగ్థాోకను పేరుగల గొప్ప 

సర స్పేర్పడీనది. దీవియందలిద్వీపములు సరస్సు 

యొక్క చుట్టుపట్లప 9) దేశములు, మహారణ్య 
లి య 

మయమై జననివాసములతో వింతసీమగం 

గన్సక్తైడిని. మజియు నీతావుల నడవి ( వేంట) 

అ సాఐంబెంగా 'లెయిల్వేపైనున్న “దిమూా 

వూ? స్లేవమనుండి చక్క-ని బాటను ౧౩౩ మైళ్ళ 

దూరమున సీసంస్థానపు రాజ ధానికిం చజేరనగును. 

రాజ్తముచుట్లును పర్వతిపంకు ము మహారణ్య 
త్రై టు ఎవి 

ముల. శూ - ట్కవిడియే రాజ్యములోనికేగు (ప్రథాన 

నూ వమ నున్నది. 
లొ 

బ్రడెయును నాగర 

Pa కా జా 
లు లే ర లో , ణి పడా ఒహ తిరుగుడు వాంర్షములుగ నక్కా 

యు 

న శా > గ్ ర్ట C జ, యనక దిగి లోనికరిగడీని. పృరుకాణము 
om 

Rea అరల న్ ఛా వాన లే న న Oe సాల "వతతరముగ నుంటు నితెరసునానముల 
లు 

రెటుంగ కుంట వింతగా వేర 

ఇటవల మోటారు నడుచుచున్నవి, 
0౧ 

రాజ థాసోఇంఫాల్ *(పుంముుఅనుచున్నాకు 

ఇంవాల్ నదితీరము. ఇదియే తొెలిటదమణ వు" 
య 

మని య-చటివార నెదరు. ఈ రాబ్యపువ రతన? 

తీయు సీ చేశపుత్రీల హా స్టగతమైయుంట 7 ౫ 

నగును, వర్తశమొనర్చు ఊలంచుందు మెయి 

కేయిజాళి స్రీ లధిశకముగ:గలరు, పిజలు నాగ 

జాతసారును, కుకీజాతివారును, మె తేయిజూతి 

వారు నెయున్నారు. సాభువు భరత బేళపు 

ఏ॥r. చూరాచందు సింగ్ జీ ఈయన యిన 
వ 

దైవము గోవిందజీ, ఈ దేవుని జేవస్థానము రాజ 

(పాసాదావరణమునంటే;కలదు. గొప్ప చేవళము 

ఇంఫాల్ నదీతీరమునందున్న ది. ఇది (పభుకుటుం 

2855 మణిపూర్ సంస్థాన రాజ్య ము 

బమున ననాతనమతమ.:ట. ప్రజలగు నాగజాతి 

వారిలో. బెక్కు- తెగలు కల వందురు, అందు 

ముఖ్యములు కాజబూయినొగులు, అంగామిో 

నాగులు ననంబకుదురు. 

వులు. తక్కి- సవారియందు(జెత న్యవెప్టవమతము: 

కొంతేవణక వ్యావీంచి యున్నది. గొరాంగ 

స్వామియే యిటకే తెంచి మతము జోధించెనని 

యానుక సాలు సజ ల నెదరు. ఈ రాజ్య పాల న 

భరత చేశ పుబి)టీషుప్సభుత్వము వారి పొలిటికల్ 

వజంటు పరిశీలనయం దున్నదంటః 

కొలురాయిలు హిందు 

బోలో మాట నాడిని నీమణిపూరుసంస్థానవు. 

జాతీయవముగు నాట యనియు, బి"టీషువారి 
లో 

సెవికులగు రాయ లుజారు. కేవలరీవారు మణి ౬ వూ ని 
ళ్ 

పూరురాజ్య పు |[బజలనుండి నేర్చి కె, గాగొ 

వశకిబమున నింగాడు చేశమునండ, నేర్చి 
యు యి 

రనియు, నిచటివాను గర్యముగ ఒలు దురు. 
ad ow ల 

టి సభను దినిని జక్కగ నాడుచుందురుం ఇచటి 

బోలో జము అను త్వరితిగమ నయ గలవి 

ఈ చేశంపుగుజ్జములు వేరందినప, (ఎలొఆట 

చూడుడు, ) 

ఇంప విమర్శసియ మగు వేరొక్క సంగతితో 

ముగింతుము గాక, వొందివవుధ్యముండను న్ 

నుండు భూపవద్కణ మొనర్బుచు మణస్పుర 

రాజుగం మలయ ధ్యజునిసుత చిఆాాంగదను 

వివాహమాడిన దీవుణిపుంమే యనియు నందు 
వివరింపబడిన నది యీనడియే యనియు, 
నిచటివా రంద శేకగీ)వముగ ననుచుందురు. 
ఇది మహాభారతపిసిద్దమగు కధనము. విజయ 
విలానము రచించిన చేమకూర వేంకశటాగిజుకవి 
యామణిపురము తామఏపర్డీ నదీ పంతమున 
నెళ్ళడనో దవే.ణపాండ్య "చేశ మందనున టమ 

ర్చియున్నాండుః కాని యచట నానవాళ్ళేమి 

యు గానరావు, దీని నిిమారయుటక పరి: 



మణిభద గణము 

శీలనలు జరుగదగువని వదలుచున్నాము. (జావా 

(యవ) ద్వీపమున నరుమునింహార్చెన దురభి పా 

యము జాడుండు*) ఈచేశమందలి పర్వతము 

లకు లుషయయాపర్యతము లని పేరు, 

మణీ భద్రగణముం-_౪ విశ్వ బాహ్మా 
ణులలయం ద్ గణము ఇందెదు గో తములు 

జెప్పంబడినవి. (|[పణవశాఖ విశ్వ బాహ్మణులు 

చూడుడు.) 

౧. మణిభదగోత)ము- మణిభద౦ పహోట 

“కాంగద, సర్వదమన, విశ్వక "దై ని విశ్వరమక, 

(వంచాన్రైయపివర),. 

౨ మునిసువిత గోతఏము- మునిసువ)త, 

ఉదర, వేదపాలక, (తి మా రేయపివర). 

3, శ్యతివర్గ నగోత్రము- ఉదర, వేద పాలక, 
p త 

శ్యతివర్శన, (తయా నైయ పవర) 

ఈ, యాజి కరి గోతిము- వేదపాలక, శ్యతి 
ఇ ఎ 7 

వరన, యాజ్జిక (తయా రయ ప్రవర) 
థి 

సం సు. క 3 గోత్మము- శ్యతివర్షన, చ. 
ఇ యె థి 

నక (తయా రైయ ప్రవర. 

pers 9 దిన్యాయముు- పయ 

త్నములవలన కారణ కార్యముల కుం గంమముగ 

పనినడ చుట జరగునుం మణిమం తాఛదుల పయో 

గము కమ మముగ పనినడచుట యుండక 

పీయాగమాత్న)మున నె ఫలితము గలిెెడినిః 

ఇట మణిమనాిది పయోగమే కారణము 

ను తోడనే కన్పించిన ఫలితము కార్యమును 

నైయున్నవి, ఇట్టి సందర్భముల నీన్యాయము 
వాడుదురు. 

వుణివుతివురవలు-వా కావిగమ్ముండగు 
నిల్వలుండుండిన తావు. (మహో రాష్ట) దేశము 

మణిమతీపురము నకు దుర్దయ మనియు బే 

2859 ముణిశిలా 

రుండి నటుల గాన్సించెడిని. మహో భారతము,వన 

పర్యతము ౯౬ యిందు. బిశంసకలదు. 

మణి వు హెశక్షేతం వంం--పౌంచాలము 
కడ “చంబా(చంపా లేక చంపావు) సూల 

రాజ్యమున రాఏనద్కీకమున నిపుడు (బర్మా 

వార్ "అను గామము ననున్న శివవ్నేతంము. 

తొల్సింట నిది నూన పానవురాజథానిగ నుండ 

నట. ఇవి యా తౌ స్థలముగ నున్నది. ఇచటి 

థివలింగమునకు మిము హేకుండనివేరు.ఫాలకిల 

పంచముఖముల శివలింగము. రావీనదీజ న్మస్థా న 

సమిోాపము. రావీనదీజ న్మస్థా నమున మణీమా 

హేక్షంర మమ (మంచు) సరేస్సు కలదు. అందు 

బూద్చిల్ నదిగ జన్మించి వి వీదప నదియె రాఏనడి 

యనంబడునుం ౨ 

మణివికయుదృ ప్రాంతరన్యాయము 
మణియన ర్న కనక రత్న ములనాణ్యము 

వాట్టథర "లెజీగినవారు రత్నములను విశయించి 

నచో తగుమూల్యము వచ్చును గాన్కిరత్న ముల 

ర్చి యెజుంగనివారు రత్న వి కయమున సరి 

యగుమూల్యము రాబట్టనేరరని భావముః 

చేనియందు చక్కనిజ్ఞాన ముండదో దానిల 

గూర్చి వా రనర్హ్ము లని తెల్పుట కీన్యాయము 

వ ర్తించెడిని. 

వంణీనిల-దీని నాంగ్గమున “కొండి, 01 

ment’ అనెదరు. సంస్కృతమున నై చె పాలీ 

మనశ్శిలకి మనశ్శిలా, మనోగుప్తా, వితుండాా 

మనోహ్యా యనియెదరు, 

మణిశిలను _పెని బూసిన చర్చరోగములు 

పలికిచ్చిన వేడింజేసి జర 

ములు నివారించుననియు ; లోనికిచ్చుటకు శాస్తో 

క్షముగ శుద్ధి చేయంబడవ లెననియా, లేకున్న 6 

|. కారణమగుననియు, దీనికి 

హారించుననియు, 



మతంగాశథ మము 

విజుగుడు లావుపాలు, అేన్థెయనియు. జెప్పం 

బడినది 

వముతంగ్గాశవమువము----బీ వో ర ము లోని 
గయజిలాయందు బుద్ధగయ కెదురుగ ఫల్లుణీ 

సదిశవ్వల, దొెల్లింటి మతంగా శక్ర మము గలదు. 

ఇంట మతం గేశ్వరశివలింగము గలదు. 

మధ్వ శాలయునకొ బా కాంతకు గంధవా స్తీ 

నూపమని వేరిడయబడె ena గాని శివలింగము 

జోలికిం బో రెరంటం ఇప్పుడు పీందూ చెవస్థాన 

మైయున్న ది. ఇట మతంగవావి స్నా నతీర్ణము 

గలదు. 

మతంగగో తర వు (౪ కేయగణము 
చూడుడు } 

మతంగదేశవుం- తోల్లింట నొకప్పుడు 
ప ప్ త మతంగ 

"బీళ మను నొక చిన్న చేశ ముండౌడీడ(ట. అందు 

వజ” పుగనులు సుప దము ల య. డెన(ట, 

వంతంగు(డు--- ఈ వేరుగ లవ? €ర్యరు 
గాననగుచున్నారు. 

ఒక బావ్మాణ స్రీ నియం దొళకమం-” కిం బుట్టి 

నవా డొక(డు మతిం 6గ రీయె తప మాపటి 

వాండు గలడు, వేరొకవాతెంప(డ మతంగకుల 

జాతు డయ్యూ దపంబువలన బాదరా జె యుం 

డెను. ఈలేనిగర్భమున పరాళ క్రి క్రి “ఇ మాశ్తెగ 

జన్మించి మాతంగి లేక మాలళింగకిన న యని 

విలువంబడెను, ఈ మహనీయుని యావ “మము 

బళ్ళారి మండలములోని జీర్ణవిజం: నగరమున 

వాంవి కెదురుగ మతంగపర్యతమ' పె తుంగభ 
డా్రనదీతీరమున నని తెలిసెడిని. 

మతము (Religion)- మతిం; మాన 
వత్వము నకప ధా నధర్శము. మతవిధి నెజుంగని 
బారు పరిళుద్ధులంగను, యోగ్యులుగ నుండుట 

2860 మతము (౨918102): 

కల నాటు ఐడియుండుట స్వర సిద్ద ముగ గలుగదు 

పవిత్ఫులుగ నుండుట యసంభవము. 

మతముల నేకములు లోకులనావరించియు న్న 

వి. పతిమతము నందు ననుజగత్క- రృ త్యము,జగ 
త్క- ర్రయొక్క- సాకారనిరాకార త్వలతు,ణములు 

పర మేశ్వరుండు సగుణుండా? నిర్ణుణుండా? యను 

విచారమును, సృష్టీయొక్క-నిమిత్స్ "పాదా నకార 

జములును, ఆత్మలు, లేక ప్యాణులస్థిల్, కరబంధ 

ములు, తత్వములు, జగత్స దార్థతత్వము, పరమే 

శ్వ రార్చనావిధి విధానములు, బంధపిము క్రికి 

మార్గము, పాణముయొక్క- ము_క్టీ మొదలగునవి 

'తెలుపంబడుచుండును, 

మనుష్యులకు మతవిధులుగ నాంతరంగిశ పరి 

శుద్ధియు, బహీార' గఫందై యు = వనాములె 

క జేసింక హీంస్కసర్యము,కో స. ప 

నొచణీయములుగ నుంశును. ముత 

విధుల బాటింపమి దోవవమున6బ వ.నుః న్న్న 

మత బులందు దోవములకు పరిహాకములుగ 

గొన్ని సతౌా-ర్యెములు, మహ ఆ్కార్య ములు, 

తుము 

తీర్థ స్నా నవిధులు, షర మేశ్వరార్చనలు, తెలుప 

బడ యున్నవి. కొన్ని మతములందు కర్మాను 

భవమును మాత మే విధింపం బడినది, 

మతనునిన మనస్సు నమ్మినవిధాన మని 
భావము, అభిపాాయమని యర్థము. భరత చేశ 

మున తమ మతములన స్శార్తుల సరగ 

తము ,మాధ్య వై చెప్లవులదతిసిధ్ధాంతము, రామా 

నుజీయ వె వైన్లవుల విశస్టాద్యెత సిదాంతమునని 

ప్రసిద్ధ సీదముగ నరమగుచున్న ది; ఇంక్, వణ్బుతము 

లసీన వ వైన్హవ, శాక ) గాణాపత్య, సౌర 
కాపాలికము పం వినిద్ధేముగ న నరమగును. 

పాశ్చాత్యుల పలా మతమనినం 
బర మేశ్వరునితో మానవులకంగల సంబంధ 
మాతమై యున్నది. ఇంకను కోర్కెలు, (ప్రవ. 



మతర రాజ్యము 

_రనము, ఆచారములు, అభ్యాసములు, మత 

సంబంధముగలవిగనేయుండునని కొందరనుచుం 

దురు గాని జాతీయత, చేశభ క్రి చేశకాల 

పాతల శవసరమగురీతిగ గుదురుకొనుచుండుట 

గాననగుచు౨ జెడిని మతము మనుమ్యులయం 

దుండురీతిని దైవారాధన, సంఘ బాధ్యతలకు. 

బురికొొల్సు చుండును. 

ఆక” స్తవమతేస్తులగు పాశ్చాత్య మతత త్య 

వేత్తలు మతముల నైదు తెగలుగ విభజించి 

వివరించిగొ, 

1. Religions of the natural life, 

and of an animistic force. 

2 Religions of anthropomor- 

phism, and external morality. 

3, Religions of ecstasy, 

asceticism. 

4. Religions of monotheistic 

tendency, and ethical dualism. 

5. Religions of true monothe- 

ism, and reconciliation. 

మతరరాజ్యము (మతరద్విపరాజ్య 
నుం)--ముతం ద్వీపము రానురాను మారుచు 

నిప్పుడు ఘదురదీగ్గప మన(బడుచున్నది. ఇది 

బోర్ని యో (తొల్లింటిభరణి )ద్వీపమునకు దతీ. 
ఆదివను జావాసముద 9ము నందు జావా(తొల్లిం 

టియవ) ద్యీపముశడనున్న చిన్న ద్వీపము, 

and 

ఈరాజ్య ముంగూర్చ్ న శల చక్కగా 

"బెలియ రాకున్న ది. తృణంజయు (డను భూపతి 

యా రాజ్య మేలుచుండినకాలమున శ్రీభువిరా 

పాిధిపతిగనుండిన పణంచ్లాహాగిరిలయుం డను 

ధూపతిసుతు లిర్వురు మహామ్మదీయు లై మత 

వ్యా ్ రీకీ తృణంజయుని పై దండె త్రివచ్చి సంగ 

రమున నోడింపంబడీ తృణంజయునిచే గారాగ్భ 

వామునందుంచ బడీరసి .నిదర్శనములు కానవ 

చ్చుచున్న వి. 
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శ్రీ భువిరాష్ట్రమును పణం చాహాగిరిల యుండు 

క్రీం. వె. ౧౫౮౦ పాగోన్హమున పాలించిన వాం 

డగుట సీతృణంజ యుండు పదునారవ శ తాభ్రాం 

తకాలముననో పదునేడవ శ తాభ్రాంతకాలము 

ననో యుండినవాండుగానోపు. పణంబాహుగిరి 

లయుండు తనరాజ్యమును పెద్ద కుమారుడగు 

పంగేరంమా ర్రవిజయు నకును రెండవ కుమారు 

డగుపుగేంంక రవిజయునకునుసమముఃగం బంచి 

యిచ్చి మూడ వకుమారుండ గుపంగోరంవంశ క ర్చ 

యనువానికి సెయిర్యురచే భరణ మివ్పించె 

ననియు, రాజ్యుముపంచుకొన్న యిర్వురుసుతు 

లును మవామ్మదీయ మతస్వీక "౯ మొనర్చి 

మౌర్రవిజయు6కు సుల్లాన్సేపూయనియు, కర్త 

విజయుడు సుల్తాక్ ఆనంఅనియు పేర్ణనుమార్చు 

కొనిరనియు, బిదప మ తా వేళ పం లె ముతేవ్యా 

చీకి మతర రాష్ట్ర పె డాడివడలి సంగగమున 

తృణంజ యుని చేనోడీంపంబడి కారాగృహమునం 

దుంప6 బడిరవియు, వారు విడుదలనందుకాల 

మునకు వారిరాజ్యములు హోలండువారి స్వాధీ 

నమై పద భ “మ్షులెరనియు దెలియుచున్న ది. 

దీనింబట్టి వారితొ ల్లి ౧టి లీ భువి రాజ్యము జావా 

ద్వీపము లోని బే మో యని తో శెడిని. 

ఎచ్చటిదై నను మతరద్వీప రాజ్య మేలినభూప 

తులలో తృణజయుని నామమే గాక వేర్వేరు 

శాసనములనుండి నరపతిరాజు, పూర్ణ పభువు, 

పురూరవభఘాపతి, నూతవిజయుంకు కహీగుణ 

ధర్ముండగు భూపతుల వేర్లు గానవచ్చుచున్న వి. 

యితర చరితములు 

గాని తెలియవచ్చుట లేదు, ( మోజ్ పహిత 

రాష్ట్రము చూడుడు 

మతినిబట్టియే గతి -(ఆంధిలోళో కి 
మతిసారు(డం-(అంతిసారుడుచ్చూ. 

వుతిపురవంం---దీని నిప్పుడు మదవారని 

య్య ముండోరనియు, మధ్వ హా రనియు, వాడు 

గాని వారికాలములు గాని, 



మ త్తకుంజరస సంఘాతం , , కేసరీ 

చున్నారు, సశ్చిమ రోహిల్తాఖండసీమయందు 

బిజనోరున కుత్తరముగా నెన్మిది మైళ్ల దూరమున 

(వారిద్యారమునకు దథతీణమున ముప్పదిమైళ్లు) 

నున్నదిః దీవికి ([బలంబనమనియు జేరుక లదు. 

మత్తకుంజర సంఘాతం భినత్యేకోపి 
"కేసదీ--- (ఇది సంస్క్యుత భావ యందలి 

లోకో క్తి, నం ౧ంచినయేనుంయగుంపుం బరిమా 

నుట రోడ్ల సింవామైనం జాలునని భావము, 

మత్తు గలిగించు సారాయువరలులు 

మొదలగు పానీయములందుగల “ఆ 
లోహాలు (Alcohol) ఇది వేర్వేరు 
నిషా పచారములందు వేర్వేరు పరిమితులు గ 

ఎక్క-వనిపాచేయు స్కా-చివిస్టీ 

మొదలగు నుత్తుంగల్లించు పానీయములం దేబ 

చినాలుగు లేక నేబవయైను. భాగములు (నూ 

టికి) గూడ గల్నుదుననియు, నిపాసారాయ 

ముల-దు నూటి కేబడిమే ఓ భాగములు ; (57 

percent) ‘అ శ్కోటాహోలు? గలుపంబడిన వాటికి 

proof అని వాడుకనామము గలదనియు. చెలి 

యుచున్న ది. ఇవి వాళ్చాత్య్థసా రాయములు, 

గలుపు కురు. 

బీకు (Brer) 40 — percent 

Porter 4.5 do. 

Ale 7.4 do. 

Cider 86 do. 
Perry 8.8 do. 

Elder 9.3 do. 
Moselle 9.6 do. 
Tokay 10.2 do. 

Rhine 11.0 do, 
Orange 11.2 . do. 
Bordeaux il.5 do. 

Hock 11 6 do. 
Gooseberry 11.3 do. 
Champaine I2z do. 
Ularet 13.3 do. 

2862 మత్స్యగుండము 

Burgundy 13.6 — Percent 

Malaga 17.3 do. 

Lisbon 18.5 do. 

(120207 18.8 do. 

Sherry 19.0 do. 

Vermouth 19.0 do. 

Cape 19.2 do. 

Maimsey 19.7 do. 

Marsala 20.2 do. 

Madeira 21.0 do. 

Port 23,2 do. 

Curacoa 27.0 do. 

Aniseed 33.0 do. 

Maraschino 34.0 do. 

Chartreuse 43.0 do. 

Gin 51.6 do. 

Brandy 53.4 do. 

Rum 53 7 do. 

Irish whiskey 53.9 do. 

Scotch do. 541.3 do. 

వుత్స్యకా9ధగో తం వు--(భర ద్వాజ 
ఉపగణము చభూడుండు. .) 

మత్స్య గుండము ఇది విశాఖపట్టణ 
మండలము నందలి మాడుగుల యేజస్సీభోనున్న 

ప్ఫకృతిసిద్ధమగు మంచినీటిముడుగు, ఇది మాడు 

గులనగరమునకు నె రుతిమూలను సుమా 

రిరువది మైళ్ళ దూరమునందు గలదు. ఇది యీ 

సాంతీముల నొక లూకా సం బరిగ 

ణింప బడుచున్నది. ఇందు బలిష్టము గాం 

బెరిగి మచ్చికపడిన చేప లుండుటచేతనే దీని 
క్రీశ పేరు వచ్చినది, పతీ తీర్థము నందలి పతములవలెనే 

యీమత్వస్టగుండమున ందలి మత్స్యేములు వమూన 

వుల పుణ్యపాపములను పరికోధించుటకు నిదర్శ 
నములట. యాతి)కులు తమయరచేతులయందు 

బియ్య ముంచుకొని మత్స్యములను 'విలుతురుం 

పుణ్యాళ్ముల చేతులయందలి బియ్యము నే యవి 



భహీంచుటక వచ్చునంట. 

ఈగుండమున కిరు-వెవులను లింగాకారముగ 

నున్న రా ళ్ళనేకము లున్న వి. ఈరాళ్ళను 

గూర్చి చిత్రమయి నక ధం జెప్పుదురు. పూర్వము 

సారవావులు గొంద రొక బిడారుతోవచ్చూచు 

సీగుండముదరి బసజేసిరంట, అందులోని సార 

వాహులు గొంద రీగుండములోని నుత్వే్యము 

లనుబట్టి వండీితినివేసిరంటట. తోడ చే ల 

లోనివారందరును మిగిలినమత్స్య ముల శాపము 

వలన రాలుగ మారిబోయి రట. 

మత్స్య దేశము -- పాండవు లరణ్యవా 

సాల్ఞాతివాసము లొనర్పుకాలమునను భారత 

నంగామకాలమునను, మత్స్య బేశము విరటుం 

డను మహారాజు చే బాలింపంబడుచుంట నాయన 

పాలన పఏజారంజకముగనుంట6గా( బోలు నాచే 

శము పిరాటచేశముగ ేరంది యుంజెను దీని 
ప్రశంసలు మహా భార తము- సభాపర్యము 30 

యందునను, విరాటపర(ము ౧ అధ్యాయము 

నను గలవు విరట మహారాజు మత్స్య దేశ 

"మేలెననుట సిస్పంశ యాంశము, 

ఈచేశముగూార్చియ నేకు ల నేక పటేనముల 

జూఫుచుంట వింతగొల్బ్పకవోదు, కొందలతు డినా 

జ్బూర్ము పాంతేసీమను మత్చ బేశ వమునుచు, కాం 

తానగరము ను త్రర గోగంవాణ స్ఫటేశ ముగ 

జూపుచుందురు.కొందటుబంగా ళములోని మిడ్న 

వూరును దతీణగోగ' హణస్థల మనుచున్నారు. 

మటణికొంద తాం ధదేశమ నందలి విశాఖసట్టణ 

మండలము లోనిమాడుగుల పాంతసీ మను మ్ త్స 

చేశమనుచు మాడుగుల 7 మమును విరాట్పుర 

మనుచుందురు. మజియు వీరే యలమండను 

గో గవాణస్థలమనియు, జామియను| గామమును 

శేమి (జమ్మి చెట్ట ) యనియు చదెల్పుచుందురు. 

చంక నిచటి యేజన్ఫీపాంతమందున్న జయ 
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పురపుడీనుయం దిట్ట తావులం జూపించువా రును 

గలరని విందుము. 

మత్స్య దేశ మానాడు సుప సిద్ధముకై యుం 

డిన పోడళ దేశములలో నొకటిగ బాదమతగిం 

ధమగు వీటకములందు మహాజనపదమని చెప్ప 

బడీనడి. బారు మత్వ్యశజ్ణమును మచ్చరి యని 

మళ్ళ కేళవలవు ను వారి 

పేరున హ్, 

ల ళు 

వాడ్5,. బహూున్ష 

టుఐ వాడీయుందినోపు, ఈ 

మనసు రాజప్రు కొ ఏతి హైన పు టం. “ఫు 

"రాజధావియగు “ఆలా? సరూ నుండీ దతీణవమగా 

_9_9 సహ గలదు. 
జ ౦౦ 

ట్పురము జై రా? తనంబడు గొమముగ ఢిలీ ల | ) ప 
నగరమునుండి దశ్నీణముగ ౧౦౫ వెళదూర 

ఇక న్ా 

మునను, రాజపుతి' జై నములోసి జెపురున 

కు తరముగ నలువద్ మైళ్ల దూగము సు ఘున్నిద 

విరాట నియ, పది తెల్లం నత చేశము: 

మహారాజునాడు ₹ జభాసిగ నుంణ“టుబ నిం 

డియా జేథ వు “అర్క యా లోజి కల్పకే "కొలత 

చేసి EE En క క సర్ 

కన్ని గుహాముపండితును తేన ప 

జి లృ న్యోరివోర్టు "రెండవసంవపుటము “రర పుట 

డు, ఇబనే వెండవు 

యాయస సూచిం 

య0ందు వివరి;చి ర ఎన్నా (కు 

రిసగసములరగల కొం 

స్ 
వ్ 

అమగుహూ 

మళ వచక 

వ్రినాటిది కలదు. అది క ins స. 

ఇందు గలగుహూకు 

యుడు క “కలదు, పు Cerra 

tionum Indicarum ౧వ సంపుటము, ౨_౩ 

పు6e యదు గాననగును. 

మసాభారతము, విరాటపర్వము ౧ యందు 
నను స పర్వము కిం యందునను యుధిప్టిర 

మహారాజు తవమయజాతవాసకాలమున తమ 

,నరియ గు దుర్యోధను ఎసిపనుల. గనిసపె పెట్ట జా గతం 



మత స్య ద్వాదశి 

గొనుచుండుట్టకె హా స్టినాపురమునకు సమోప 

స్థానముగనుండిన చేశమును దమ యజ్ఞాతే వాస 

కాలమును గడుప నెన్ను కొ నెనని చెప్పబడినది. 

ఇటులనే యగు-చో రాజపు తస్థానంపు జయ 

పుర రాజ్యము ఇప్పటియాల్యారు రాజ్యము భరత 

నూర్ న ప భగము నాజీ మత్స్య 

దేశ్టములోనివె యుంకియుండనోపు ననియు 

నిదియె ఛా తేమునందు వివరింపబడిన మత్స్య 

దేశనముచి ము బరిల్ అకులు తలంచు మన్నారు. 

ఇంకను Thornton's Gazetteer నందు 

నను, నాక్కి- యాలోజికల్చ్ప రే రిపోర్టు యిరు 

వదియవసంపుటము ౨ పుటయందునను, రెండవ 

సంపుట పు ౨౨౪ వుటయందునను దీనిం 
గూర్చినవిమయ ములు గాన నయ్యెడిని, 

వుత్స్యద్వాదశి-(అఖండ ద్వాదశి చూ, 

వుత్స్యవురాణము --- మత్స్యవురా 
ణము, (మాత్స్యేము లింగ, కూర్మ, పు రాణ 

ములందు పదునేనవదిగను, చేవీభాగవతమున 

నొకటవదిగను తక్కిన వాటయందు పదునారవ 
<< 2 జ దిగను జెప్పంబడీన పురాణము. మత్స్య స్వరూ 

వీయగు విషు దేవుండు మమనవునకు జెప్పిన పురా 
Oa అడ జట్ చ ప్ర నంకిస్ట మత్స్యపురాణమునం ౪౦00 

గను, నారదీయపురాణనున ౧౫౦౦౦ గను, 

శ్రాగవతమున ౧౯౦౦౦ గను, తక్కి-న వాట్ల 

యందు ౧౮౦౦౦ గను, జెప్పంబడీనది. 

మత్స్యరేఖ -- (ురుషసాముదికము 
5 

వుత్స్యహస్తము --- (వాస్తాభినయము 
చూడుడు భరతేశాొ(న్ర్రము చూడుడు.) 

మత్స్యాయుగో తము (వారిత ఉప 
గణము చూడుండు, ) 

ముళ్స్యాసనవజా- యోగశా(స్ర్రమున6 

జెప్పంబడిన యాసనములలో నొకటి. వెల్లకిల 

2864 మదనచతురశి 
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బరుండీ కాళ్ళు పద్మాసనమువపై చి "రెండుచేతు 

లను శిరస్సుపై లం కెవేసి పరుండుట, ఇది మల 

శుదికరనాని చెప్పబడినది. 

వుత్చ్యుండు-- అతి) చంద) పూరు 
కురుసంతతి తత ముండు; అర) యుపరిచరవ 

సువు. సోదరులు బృహాదభు(డు,కుసుంబు(డు, 

ప్రత్య గుండు, చేదిషమంకు. ఈతనినుండి ఈతండే 

లిన చెశమునకు మత్స్య చేశ మని 'పేరయ్యెను. 

మత్స్యే నాసనము- యోగశా(్త్రుమున 

జెప్పంబడిన యాసనములలో నొకటి. నేపాల 

జేశమున మహాతాోనము కాలమందు వర్ష ములుకురి 

య. జేసి ఆచేకరకుకుం డనిపేరంది నేటికిని పూ 

జింపంబడుచున్న మ క్యేన్ష)నాధ యోగి యభ్య 

సించి యోగసిద్ధినొాందుట నీయాసన మాయన 

చేరున? బ్రసిద్ధ మయ్యెను. 

కుకిపాదము నెడముతొడమిోద నుంచి యెడ 

ముకాలిమడము కుడిమోశకాలికి? దాపీయుంచి 

యెడమచేతిని 'వెముకభాగమునుండి తిప్పి మర 

లించి యెడమచేతితో కుడి కాలిమడమను పట్టు 

కొని కుడీచేత్ని యెడవము మో కాలివెలుపలనుండీ 

తిప్పి యడమశాలి బొట్టన వేలు బట్టుకొని 

కూర్చుండుట మ ల్ప్యేందాాసనమనియు, దీనికి 

బ%౦కారాంతముగ నెడమపాదమును కుడితొడ 
పెనుంచి దానిని కుడిచేతిని వెనుక భాగమునుండి 

తిప్పి మరలించి పట్టుొనుటయ్యు. కుడికాలి 
మడమ నెడవుమోకాలు చావీయుంచి దాని 

నడవముచేతిని కుడి మో కాలి వెలుపటనుండి తి్రవ్చి 

దానితోపట్టుకొనుటయు. జెప్పంబడినది. ఇందు 
వలన సమ స్పరోగములు నడంగి కుండలిసీప్ళ 

బోధమగునని చెప్పబడినది. 

మదకగో త్రము-(ధనంజయగణముచూ). 
మదనచతుర్దని-- వైక్కళుద్ధ చ్వాదశి 

దినమున గొందరున్సు తయోదశి దినమున 



బుద నల కద ౩ 

గొందరును, చతుర్లశి దినమున గొందరును, 

దమనవృతు ముకి )౧౦ద మదనపూజ యొనర్చు 

చుందురు. ఈతిధుల భేదము పూ ర్యాచారంవు 

సాంపదాయము ననుసరించియుండును. అత్తరి 

మదనద్వాదశి యనిగాన్సి మదనతియోదళి 

యని గాని కూడ ననుచుందురు. (మదన 

పంచమి జూ సు 

వముదనత 9యోదశి  (మదనచతుర్షశి 
చూడుడు.) 

మదన తపోవనము (కామాశంము 
వుం---బాలియా జిల్లాలో కొరాం జేడి గామ 

మున, కుత్తరముగా నెనిమిదిమైళ్ళ దూరమున 

నాకాలమున కోణభదానది గంగానదిలో 

సంగమించు తావున మన్మధుని బర మేశ్వరుండు 

దహింప చెశ్నస్థలముం జాపుదురు. (రామాయ 

ణము చాలకోండము) ఇప్వుడది మేట వేశినది. 

వుదనద్వాదశి--(మద న చ మర్దశ్ చూ.) 

వుదనతాళవంం---(తాళములు చూ 

వుదనతృణ వుం (వుదనగడ్డి _9ది 

గడ్డిజాతులలో నొకటి. దీని రస కసాయము 

లందు వాతదోషము, విషదోహము, 

షములు నడంచుశ క్రి కలద౦దురు, 

వుదనపంచనసిం --- దీని నింకను వసంత 

పంచమియనియు నందురు. నూ ర్రుకది వలల కా 

వసంత పవృ త్తినత మాచరించి మద నపూజ, 

వారిహరనాధులపూజ యొనర్తురు. (పండుగలు, 

పర్వతిధులు; వ ఎటెన యాలో చూడుడు.) 

మదనపల్లి సమశీతోష్ట్రప పదేశవుంం -- 
M-S.M. చిన్నలైను పాశాలాధర్మనరములైను 

సెనున్నది. శైలుస్టేవనునుండి యొన్నిది మైళ్ల దూ 

రము, సముదవునిటిమట్టము పె ౨౫౦౦ ఎత్తు, 

మార్గమున నారోగ్యవర మనంబడుతావున 

శేష దో 

2865 

త 

మదనానప చెటు 
e3 

నుబ్బసము,తయదగ్గుల యాన్న్మతియు నీ పాంత 

ముల బేరందిన మ. 

మద నపలియందు తియ సాఫీకల్ సొసె. టీవారి 

మొదటితరగతి "కా లేజీయును ఒక పాన్మూూ-లుూ 

నుప వ నిద్దములు: ఇది సీడెడ్ డీసి సిసలు చితూరు 

జిల్లాలకు సమళీతోవు నృప) బేశముగ నాడ (బడు 

చున్న “తావు. 

మదనబుడత చెట్టు- లా. 5perm2- 

coce hispida. దీనివేరు పాలసుగస్థి వేరు 

వలెనే గుణముల గల్లి యుండు ననియు, రక్తము 

ను శు భపర్పుట్క తత్వమును చాగుచేయుట్క 

మొదలగు గుణములు గలవని యందురు. 

వమదనానపబెట్టు (బస్సా నప)-- మద 
నానపచెట్టునకు బప్పాయి చెట్టు, బ పా నప చెట్టు, 

పాపాయి చెట్టు, మద నాపచెట్టు మొదలగు పేళ్లు 

వాడుశకయందున్న వి. ఇందు పెద్దపండ్ల గాచు జా 

తియు చిన్న పండ్లం గాచుజాతియు రెంశు ముఖ్య 

భేదములున్సు .చిన్నజాతియందు విత్తనములు 

లేనిజాతి యొశటియు.6 గలదు. ఇది యత్యు త్తే 

మజాతిగను, పెద్ద పండ్ల ది యుత్తమజాతిగను 

నెంచబకడుచున్నదిః ఇదిగాక ఫొడు గాటి కాడలను 

వెచి పొడవ్రునను పూవులంబూచి కాయలను 

గాయని గొడ్డుజాతి ముద నా నప యొకటి గలదు. 

అది య భమాధమపుజాతి యందురు. ఇది స్తంభ 

మువలె పెరుగు చెట్టు శబ్చ యం 'దేమియు సతువ 

లేనిది, పాలుగల చెట్లు. 

లా. Carica papay. ఆంగం Papaya 

tree. సం. పవీత, పారిస యనికొందరనిరి గాసి 

సరిగా తెలియరాకున్నది. దీనిపండ్లు ఆహారోప 

యాగము, 

పండు చలవ సమధాతువ జేయును. 

మాంద్యము, పు రాణగ వాణి, పిరేచనబద్ధప్సు 

కృతి నిక్కా-క్క రక్షమువడుమూల వ్యాధి ర క్త 

అగ్నీ 



మదములు ఛా 

సవమ, మూ తద్వారమునం బుక్టైడి పుండ్లు 
నివారించును. లోనివెడువేడి నడంచును. పండు 
గుంజు ఎైనిరాచిన నొడలువేలుట మానును. 

పండులొనివిత్తులందు క్రిముల వారించు గణము 
గలదు. విత్తుల నెండించి చేశినచూ రము చక్కగ 

పని జేయు నందురు. 

ఆపలు దంచి వెన వేసికట్టిన నరములసంబం 
ధమగునొప్పులు మానును. బోదకాలినోగము 
నీవృ ల్తియాగును, సాలుతీసినతోడ నె (నిల్వయుం 

చిన చెదను) మర్షన చేసిన విష బాధ 

మానును. లోనికిచ్చిన విశేచనమై కెడవునొప్పి 
మానును. గర్భిణీ స్రీ లకు లోనికిచ్చి న గగ్భ్బసా 
వము గల్లించును, కీమిని హారించును. వాలు 

కాయలసుండీ తీసిన వెండలో ఇసుక యందొక 

పాతిాలోన ౧చి యెండించి చూరము కేసి యది 
క 

లోబికిచి ఇడ బీర్గశ శీ బలపడి యగ్నమా' ౧ద్యము 
(a తాటి 

"తేలు 

నివ్య క్రియగును. ఈ (dispepria) రోగము 
నిది బలమ గ మాన్నునసి యందురు. దీసిపచ్చి 
కాయలు వలతిలులకు వి లుపడంజేయు ను. చెటు 

య౧ య వా 
సాలు పూయుచుండుటవలన తావు, తీట, 
గజ చిడుము, మొదలగు చర్మ వ్యాధు ఒ'ంతరిం జు 

చును. కొందరికి దురద గ రిసికారుట యు గల్లి 

వమాస్పుబట్లును. “పవెనివాోయుటవల ననె కారము 
క 6... ) జ 

(176వ); వహము (spleen) పెద్దివ యగుట 
మూని తేగ్గును. 

బప్నానపుపూన్రు నలివీ వేనుకొరికి వెంటు9) 
శలూడదినతావున రాచిన తిరుగ చెటు కలు 

దీనికి విరుగుడులు శ "ంఠ్కివీప్పల్కి మిరియాల 
చూర్గము గాన్కి శపాయము గాని, శో క్రిచ్చు 
టయని చెప్పబడినది. 

వముదములు లా (అష్షమదవలులు) 
ఆష్రవిరాగవయులు--- ౧ ధనవముదము, 

2866 మదర్ శేరీన్ చికెన్సు. 

౨+ రాజ్యమదము,3, బలమదము,ర, విద్యామ 
దము, సో. తీపోజలనుదము, ౬. రూపముదము, 

౭. యావనమదము, ౮.* కులముదము. 

ఈ యెవిమిదడివుదములనుండి కలిగిన విరాగ 

ముల అప్ట్రవిరాగము లనియెదశు, 

౧ ధనవిరాగము (ధనమునందు విర క్రి, 

౨9, రాజ్య విరాగము( రాజ్యా ధిపక్ళ మునందును 

నధికార గరికు యుండును విగ క్రి, కి, బలబపిాా 

గము (తాను బలవంతుండ నను 

లుట) ల విద్యాని రాగము (కౌను నిద్వాం 

సుండనను గర్వమునందు విముఖత), ౫. తపో 
మదము (లేన తవపోముపహీమలయంకు వికి, 

౬౩ రూపవిరాగము (తనసాందర్య యిన్నకె తన 

కుంగల గర్వమునుండీ విక క్రిం జై మట్ట, రిం 

గర్భమును వన 

యౌవన ఏిశాగను (యావనవ “మా న్స్ మగు 
yp 

నగి కూడ్గబి తెకొక్సి వ? నొం 

దుట్క్ర్కు ౮ కులవి ము (౫ న కులజ 
డనన్వు గర్వముమండి విక కిఇ జెంపుటిం 

—_ త 

. arr ణా శో ఆట్ జ షె న కా న వు ట్, న. సుదములు వాతం (గా మదము 
చరా మురిసే అ) తెంటగగ వరు ధినవడమ్ము నా 

శ : వ్ ras ల మదము. శంంబలమదము లేశ యావన 
0 ఆ 

టౌ మదచు లను తీ)మదము ఒనెదరు. దీవికి 
బాఠాంత*ముగ ధనమడసను ఎద్య్యావు వమ్ము 
రూపమ నము 

* ముం నియెదరు, 

జే సౌందర్యను నములు తొవుద 
pl 

మదరింగ్ సండే (Mothering Sun- 
day )— లెంటుపర్వములందు నాల్లవ యాది 

వారము, 

మదర్ కెరీస్ చికెన్సు (3014 
Carey’s chickens- సముద“.వుంగోళ్ళు)- 
బ్రవికస్సించుట తుపానునకుం జివ్నామని తలం 
తురు. పీట్రకు Procellaria, Pelagica అని 
లాటినునాము మనియు నావికులు Mother 
carey’s chickens అని యందురు. 



చుదవక్రివదితి న్యాయము 

వమదశక్తివదితి న్యాయనసుం-మధుషాన 
ముచే గల్లీన చుత్తతయం దధిశబలము (సాహ 

సము)గ ల్లి, యది శీణించినతోడ నే బలమును 
వీణించుట యని యర్లము. ఒళటితో నొకటి 
యన్యో స్యముండు ఫలీతముం గూర్చి తెలుపు 

న్యాయము, 

వుదాత్యయము (రోగము) --- అతి 
మన్య పానదోవమున జనించు వికారరోగము. 

వందీసోవు రవ మవామ్మదీయులకుC 

బవితస్థబము, అ శేవియా చేశ ములోనిది. ఇటకు 

నుహమ్మదు జగ ద్రేశికండు క్. వె. 590 సంవత్స 

రముసం జేరెను. నాడాదిగ హిజా శకము 

పోరంభ మాయెను. ఇందు మహమ్ముదుగారి 

గోరీ కలదు. 

మసహమ్ముదీ యులు భక్షిపారవళ్యమున నీవుర 

మును “అల్బదీనాతున్న బీ” యనగా జగద్దురుని 

ఫురవుని యనుచుందురు. అంబ్బీ భాషయందు 

మదినా యన పుర మని యూర 

వముద్దిచెట్టం---మిద్ది తెల్లమద్ది, నల్లమద్ది, 

క రహ్చా౨ వు మిద్ది యని తి/విధ భేద ములు గలది. 

మద్దిక జ్ర దూలములుుు వాసములు మొదలగు 

నింటికలపకు వాడ6ంబడుం గాన విలువ. గల్లి 

యున్నది. కర్నూనంయవు మద్దియం దించుక హోర 

తికర్పూరపువాసన గలదుగాన నాప్టెరయ్యెను. 

ఇది అడవి బెట్టు. వాటల కేరుప )క్క-ల నిటీవల 

నాటీ నీడే "పెంచుట య భ్యాసమయ్యెను. 

లా, Terminalia Glabra తెల్లమద్ది, 

Terminalia Tomentosa నల్గ్లముద్ది, Bee- 

taptera Arjuna మద్ది సామాన్యము, కొంద 

రీపదమును కర్పూరపుమద్దికి వాడి యది శన 
జాతియనిరి. కలప యుపయోగదృష్టిచే నల్ల 

.మద్దిని శేంద్ధమందురు. 

సం. అస్టనకి (మద్ది సామాన్యము లేక శర్నూ 
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రఫుమద్ది), ధవళః సదీసర్టః; ఈరెండుపదము 

లును తెల్లమద్దికి వర్దించునుం ఇంద9దు98, ఇం 

ద౦దు9మ!, ఇంద 9నుతః, (నల్లమద్ది)* 

తెల్ల మద్ది చెట్టు- దీని రస, శపాయ, చూర్ల 

ములు చలువ, మేహళథాంతి జేసి జ్వరము, నో 

టివూతు పలుగురుపు, వణములు, విదావాముు 

హృదోగిగముల నడంచుననియు, నాకులరసము 

చఎసలోంబోసిన కర్లరో గములున్సు పెనిపూసిన 

నామవాతవునొప్పులుు గాయములు మానును. 

ఆకులభస్మృము ముండికురువుల వనూాన్నునుః 

కాయలందు శ్రీల బుతుర_క్రమును జక్క 

కలించి శరీరఠములముల వెడలించును. చెక్క 

గోల చేసిన భస్మము తాంబూలమునందు సు 

న్నమునకుబదులుగ వాడినచో కఫగుల్హుములు 

వారించునందుకు. నల్ల మద్దియం దీగుణమున్ము 

వోణముల నార్చెడి గుణమును గలదనియు, 

బై_తృదోవము నడంచుననియు, గర్ప్బూరంపు 

మద్ది కాయలకూర వాతదోవమును వారించి 

కఫము నివారించి అగ్నిదీ ప్పి గల్తించుననెయుC 

జెప్పంబడినది. 

-ఈజాతి వేరువహించిన పీవధి. వేరుమద్ది 

యనంబకు చిన్న జాతిచె ట్టాళటి కలదు. దాని 

చక్క. లేక నాకుల రస కపషాయములు, వణ 

ములను మానం జేయు ననియు, గుల్మ, పాండువ్రు 

"తాపము, వాతరోగములు, ళూలల నివారించు 

ననియు జెప్పంబడినది. 

వుద్రగారి గోత9ము-- (హరిత యుప 
గణము చూడుడు. 

వుద్రణగో త్రవము-(ఆ_తేయగణము భూ 

వంద్రణగో త్రవుం-(వి్షువృద్ధఉ పగణము 
చరాడుండు). 

మద్ర దేశము (తక్కు_దేశము) ___ 
మద+ను "బాహ్లిక 'బేళమని ెళ్క-ండు) తలంచిరి. 



మదుంండు 

గాని మహాభారత శర్గవర్యము ౪౫ యందు 

చాహ్లీకము మద జేశమందలి యొక భాగ మని 

చెప్పంబడియుంట యోచింప(దగినది. హేమ 
చంద్రుని “అభిధా న చింతామణి” యనుగంథ 

మున తక్కు_దేశమనిగూడ పేరు చెప్పబడినది 
యశక్నీ నదుల మధ్యచేశమని శేలు 

చున్నది. పెపావరున కీశాన్యదిథ గా నుండును. 

“మర్షన్ జిల్లా? యనియు, 

మరక) అనియు, 'ఆలీము దా యనియు పిలువ 

shes స్వ'జేశీయు లగు పరానులవే 

యూసుఫ్ జాయి చేశమదని చెప యబడు "జీవము, 

ఇం డిక్కాలమునం బెక్క గీకోచాక్టీ*య 

నానవాళ్ళు గ లవ, బౌద్ద కట్టడముల పాడ లును 

గలవు, [బవ్మోండ పురాణము 'ఈ౯ యందు 

పన ౧సింప'టడీన ది. 

కాసు 

ఇప్పుడు (క్రూం్రాత్రీ 

మహా భాగత ముద్యో ౫ రాయందూ శల్నుండు 

మా దీబేవి సోనరుడగు మది, చేశా ధీశుండుగ6 

జెప్ప బడినది, మత్స్యవు రాణమ ౨౦౬-౫్కీ 

యందునన్యామహాభారతెమ. వనపర(ము 2౦.౨ 

యందును సల్యవంతుని భార్యయు, పత్పత 
య నగ సావితోతండీ్ యశ్వపత మహరా 

జీమద దేశా ధీళు. డేన 

పురము. ('బాహీక, బాహ్లిక దేశములు చూ, 

భక లపురము చూడుడు). ఎనమండు” యవన 

నికి లదు, రాజధాని శకల 

బాలిం చిగట. 

వుధు6డు-అతి,సంతతి. చంద వంశము, 

తండి? తిచిచక్ "వరి, ఈ కనినుండి ఈతండేలిన 

దేశమునకు మద దేశమని చేరయ్యెను, 

సోదరులు వృషదర్శు(డు, సువీరుడు కేక 

యు దు, 

మద్రేక్షక్ష్మతియులు-- (చౌహానులు 
చూడుడు 

మదోకిగోత వం -- (నీకవాన్య లేళ 
యాస్క- గణము చూడుడు 

పతులు ౮౨ స-॥!ల దీని 
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నుద్యూనీశాఖక్ష త్రియ:ంలు-(నాళక్య 

మదనకులగో త్రన నుం ఆర్య వైశ్యుల 
౧౦౨ గోత్రముల లన నొకటి. (వైశ్య గో గోత్ర 

ములు చూడుడు.) 

మధనకుల (మధునకుల, మిధునకల) నో 

మ డ్యాారేయగో తము. మి తేగణము. 

స సకాగనామ ము మై కేయస, లేళ ః ము మ యు 

వస, ఆప స్పంబయుజాశ్మాఖ. ప “మాణ రధము 

లాశ్యలా మవ మాత్స్య నూ oan నాశగేళుడు 

జేవత. వా గాంబభా" ఫ్ జె. * కెలాసము సేద నానలుకః 

నాగామ్బాధి తెబాకము. జపము! త దీప 

ములు ౨౦ శే|తెములు ౭2౬. స జము,ఘటములు 

దానము. జిల్లేకు, 'మొగలి,కొొజ్జ చాప, బెత్తబు 

వ్టునయ జలు 

వుధియా సొ)_రింనస్ లెబరీ-[ వాం 
చేరీ జీశము వ. త. 

వంధు(డు-- ఈ పేరుగలవారు సపెక్క-ం డు 

గలరుః 

శ్రీక్పష్ణు. చే సహతు.తై న మధుః (కెటభు 

లలోస డెను రావసుం డొళండయ మధుండుః 

శ్రీ గామువిసుతుడ)స కుళుని సంతతిలోని 

సూర్యవంశ మీ తియు6 డొళమధుండు గలండుం 

ఈతండు కలాప గాంమమున యోగనిష్టతో నుం 

డువాండు. ఈతడు మున్న్సుందు సూర్యవంశ పు 

తిష్ట సుద్ద ాతాలాన చెప్పబడినది, 

రావణుని చావమటంది యొక రాశవసుండు 

మధుండు, ఈశసిసుతుండు లవణాసురుండు 

వై ఢూర్యవర్వతమున నశ్వనీజేవతలు సోమ పా 

నమొనర్చుతరి చ్యవనునిచే పుట్టింపబడిన రాక 

సు.డొక్ర(డు మధుండు, (ఇన్ష) వెరి, -ఈత6డు 

మద్య ప్ర్రీమృగయాతుముల నాశ్ళయించి యుం 

డునటుల చ్యవనునిచే సింయమింప(బడీనవాండు. 



మధురతయము 

"కా _ర్హపర్యాక్టునునినాబ్లవసుతుడొాక వముధుడుః 

(యదుసంతతి చందవంశ తు తియుయడు!. 

చేవకుతుభని సుతు (డొకమభధు(డు. ఈతండు 

యదుసంతేలతిచంద వంశ తతి)యు( డు. 

మధురత 9 యము-ఆయుక్వేద వెద్య ' 

శాస్త్రమున ౧ లేన, ౨ భర్క_ార, 3 నెయ్యి. 

పీనికి మధుర తేయము లేశ (తిమధురము లని పేరు. 

వుధుపవురి---వజమండలములోని మధుర 

సమా పము స నై దుమైళ్ళ దూరమున. దొలింట 
ర ర cn 

మధు:డను రాత్ సుని పుర(ప్రుపాకు గాననగును. 

ఇట నిప్యృకు మెహూరలీ యను పేరుగల 

మము గలదు. మరియు నీపాంతముననే 

వజమండలవనములలోని మధువన ముండెడిది. 

ఈమధు నామము లన్నియు మధురాతుస సంబం 

ధములే ! 

మధు సుకుడగు లవణాసురుని శ్రీరాముని 

కనిష్టఫోద రుండగు శతృఘ్నుండు వధించినటుల 

జెప్పంబకి ష్ 

వుధువుంతవుంం--- 9ఇవ్యాకమహో రాజు 
కడపకి బమారుం డగు దండకుని రాజథానీ 

వురము. (చండ కారణ్యము చూడుడు.) 

ంధునుంతవనము-(దండకారణ్యము 
చూడుడు. ) 

మధువుతీనది-ఇప్వడు “మోహ్యారక్* 
అనియు “మోధ్యార్ ౫ అనియు ననుచున్నా రుం 

కరనోద్  అనుతావునజనించి సింధునదిలో నంగ 

మించ నగి, “'మాల్యాాలోని సోనారి యనంబడు 

"తొవ్టన కెగువగ నెనిమిదిమైళ్ళదారమున సింధు 

నదియం దిడి సంగమిం చుతానును గాంచనగును. 

మాల తీమాధవనాటకమున నవమాంకమున 
దీనిప్పళ్ర-సః లదు. 

వుధువేంహవుం --- ఇది బహుమూళ 
శదములలో నొకటి. మూతీమున దీయని 
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(పంచదార్భృపదార్ల మధిక మైచిక్క_నయె వెడలు 

జబ్బు. మూత్రము విడిచిన “తావున చీమలు. 

పట్టుచుండెడిని. i 

మధుర (దక్ష[్ మధుర) 
కాలము న౭బాండ్య రాజ్యము చేశ్లమున బేర్యడ 

నిదినములం దీప్పుడు *వైగె నది? పారుచుండిన 

ప్రదేశమున మధురయుండిన పి బేశ పరిసర 

వృతుము లోాక్ర అరణ్య మనంబడుచు నందు 

కదంబవృకుములు మెండగుట గదంబవనమని 

చేరంది యుండునటులను, నందొకచో “మోనా 

తమ్మాణి? యనంబడిన యొక్ వన బేవత 

యుక కదంబవృతుముచాటున నుండుటయు, 

నాపిక్క-గనే య-చటి (దవిడులచే కాక నో 

తన్” అనంబడిన యొక ళివలింగ ముండుటయు 

పరిలీలనద్భస్టీకి మనస్సునకు తోపకవోదు. ఈ 

మధురాపట్టణము కట్టకపూర్వ మిమిోనావ్నీ 

శకి యరణ్యమునం ద)విడుల వే మహాభ డితో 

పూజింపబడిన చేవతయని గొప్పబలముగల 

నమ్మక మరవలయందు గలదు. 

తొలింటి 

రానురాను పాండ్య రాజ్య మేర్చడీ భూపతు 

లచే బెక్క- నీవు లీచేవస్థానమునకు లభించినవి. 

"జీవాలయమును గొంతబాగుగనే నిర్మింపంబడి 

నది. నేటికిని తొలింటి శదంబవనముంజిననాటి 

చెట్లలోని- చెట్టుగా నొక యొండిపోయిన మా 

నును చేవాలయావరణమున చూపుచుందురు. 

ఆదికాలమున గదంబవనవానినియెన మోనాఠీ. 

"దేవి నేటి కావనము బోగొట్టుకొనినన్కు మహో 

సౌధము. బోలిన చేవాలయ నివాసినియై భ క్రి 

గారవములకు గురియగుచు పూజలందుచునే. 

యున్నది. 

తొల్రింటి పాండ్యభూపతులచే నిర్మింపబడిన 

(పాత చేవాలయము నందు గర్భాలయము తప్ప 

తక్కిన పెభాగములు పిహరీగోడలను, ఢిల్లీ 



ప్రభువగు నల్లాడిద్దిన్ మొక్క- 
సవ, 

అటే జాన అ యగు మాలికా ఫర్ భగ్న పర్చి తనధర్ముము 

నెర వేప్పుళకొ నెననియు నిప్పటిశట్టడములు తర్వా 

తనిర్మించిన వనియు నందురు. 

a 

ఇప్పటి "దేవాలయము వాల పెద్ద దేవాల 

యములలోనొకటి. కడుధవవంతమెంనది, ఎక్కు 

వనవగలు, వెండిబంగాకుు వాహానముబు గలది. 

ము_త్తమున చేవా 

లయావకణము ౮౩౦ అకుగులపొడవుము, ౭30 

అడుగుల వెకల్పును గల్లి మధురా పట్టణమునకు 

మధ్యగ నమరియున్న ది. ముతక లన్ని 

యు బజారులుగ నుపయోగపడుట చేవాలయ 

మునకు "చాల నక్రైలు వచ్చుచుండును. "దేవాల 

నాలు వాకారములు గలవు. 
9k 

యంపుంబి) ధా నబహా ర్హ్యారములు నాల్లింటి సైగల 

గోపురములు వాల పెద్దవి. మిగుల పనితనము 

గలవి. అందు దహీణవు వెవు గోపురము మతి 
యు నెక్కు_వ యె తెనది. 

ఉత్తరపు ఇస్ర వమునందు గల రాతి స్తంభము 

లెజువ ఏరెంకును గలసి యెను స్తంభముల కుదు 

రులుగ నుండుట విచితాముగ నుండును, అం 

దన్నియు రాతిధ్వని. గాక కంచుధ్యనిం, గలిగి 

యుండును. ఈష వాలయమునం జూడందగిన 

వస్లశ _క్తికుంటపము గే సుంక్కు( ఇది చాల "పెద్ద 

విగవాము.) శివగ రగు రానా వారి వెయ్యి 

దీపముల ద్వారము, ముదలి మంటపము, 

సహాస్థ_్హ సంభమంటవపము, పాత్తామరెసరస్సు, 

రాణీమంగమ్మ గారి దేవస్థానము, చిలుకలమం 

టపము, మంటపనాయకశము, సంగశార్చేవళ 

ము, క ల్యాణమంటపము, (ఇది కవి. ౧౬వ 

శతాబ్ద మధ్య కాలమున పృభు పైన విశ్వనాధ 

నాయకునికడ మంతిగనున్న ఆర్య నాధుడు 

నిర్మిం చెనంట, ఇందు ౯౮౫ _స్తంభములు 

మాత మే కలవు) ఫుదువుంటపము, మొదలగు 

నవి కొన్ని గలను* 

2870 మధురరాజ్యము. .. పాండ్య దేశము 

మధురయం డొంకను. జూడందగినవి తెప్పా 

కులంసరస్పు, పాళయంళోట జమోందారుగారి 

యావరణమునం గల ెద్దమిజ్హి చెట్టు, తిరుమల 

నాయకుని రాజనివాస భవనము, తముకము, 
(ఇదియిప్పటిక లెక్టరు గారి నివాసము) మొదలగు 

నవి కొన్ని కలవు. 

మధురజిల్లా _-- అరవచేశములోనిది. 

చాన్న పురిరాజధానిలో చేరినది. వెఘా(విఘ 

నస నదీతీరమందున్న వహీణమధురాపట్లణము 

జిల్లాయందు. బధా ననగరము. బది త ల్సింటి 

పాండ్య చేశములోనిది. ఒకప్పుడు మధురరాజ్య 

మేలిన యాంధోనాయక 8 పభువులకు రాజధానిగ 

నుండినది. ఇచ్చటి దేవస్థానములు సువిసిద్ధ 

ములు. వాల పరము డిండిగలు గొప్ప 

వర్తకస్థానము. మానమభధుర్మా పోలవందాన్ 

శివగర గా (గొప్పజమిం దారీస్థానము. ) అమ్మ 

యనాయశనూరును నితరపట్టణములు. 

మధుర (ద్విపవు)--హిందూమహాన 
ముద్రమున డచ్చి ఈస్తుఇండీ సనంబడుచున్న 

ద్వీపములందొకటి. ౧౭౭౦ చతురవుమైళ్ళు వై శా 

ల్యము. ఇందు. గొన్ని వేడినీళ్ల యూట లున్న వి, 

జనాభా ౧౬,౩౦,౦౦౦. ఏరిపధానవృ త్తి పశు 

వులంబెంచుటయు, చేపలంబట్టుటయు నై యు 

న్నది. ఇంచుక వ్యవసాయము. గలదు, 

వుధురరాజ్యము-దక్షిణ మధురరా 
జ్యము పొండ్యదేశ వు--ఇది తొల్లింటి 
పాండ్య రాజ్యము. రాజ ధానియు దథవీణమధు 

రావురమే. కృతమలానదీతీకము. ఈనదినిప్పుడు 

“వె. యనుచున్నారు. వైతన్యచరితామృత 

మున నిక్లే చెప్పబడినది. మధురకు తొల్రిటి 

చేరు హాలాస్యత్నే తము. 

పాండ్య చేళమంతరించి విజయనగర ననూ 

జ్యమున గలసివోయి యుండేను. దానికాలమున 



మధురావవహ గోతము 

విజయనగరరాజులు బలహీనుల యుండుతరి 

నక్కా-లమున విళ్య్వనాధనాయకుం డను పేరుగల 

యాన్ద్రుండగు సామ_న్హభూపతి స్వతంత్రత 

వహించి మధురా రాజ్యము సావీంచను. ఆయన 

శిలావిగోవాము రామేశ్ష్యర వు డేవస్థానమున 

నందీశ(రునికడ నున్నది. 

వీదప క్రీం. వె ౧౬-౨౨-౧౬౩౯ వరకు 

రాజ్య మేలిన తీకుములనాయకు(శు మిగులబలా 

అందు ఈతని కాలమున రాజ్యము వలా 

య్యెను, క్ర్రీ.వె. ౧౫౫౦ సంవత్సరమున ఆర్య 

నాయకుండనుభూపతి మో నాతీ. దేవస్థానంవు 

సహస) _నంభమంటపము నిర్మించి నటుల శిలా 

శాసనములందు బయల్చడినది. 

మధురావహగోత 9ము- దీనినే మధుర 
గోత మనియెదరు.( గర్గడపగణము చూడుడు.) 

మధువనము (మధుబకా) — ఇది 
జైనుల యా తాస్థలము. ఇట దిగంబర జెనులకు 

శ్వేశాం బర జై నులకు వేర్వేరు -దేవళములు, 

యాలే | ౧లనిచానభి న నములు గలవు -ఈస్టిండి 

యన్ రయిల్వే గాగిండు కార్జులెనుమై నున్న 

కలసి” స్తే సేవనుసమోపమున పరేశనాధ మనం 

బడు జె నయా తాస్థలము నకు మార్గమునం 

దున్నది. కలక 'తానుండి 2౨0౧ మైళ్ళదూరము. 

మధుబన్ పర్యతపాదమునం దున్న ది. 

కురుశ్నే తవనముల నొక మధువనము గలదు. 

మధువు — అతి, చన్ద్ర యాదవతు తి 

యుండు, తండి యనూరధు(డు, సోదరు లంకు. 

డు వుర్యోాతు(డు నను నిర్వురుః 

మతియు మధు వనంబడు వనములలో [వజ 

మండలమున నొకమధువన ముంజెను, ఇందు 
(ధువుండాశ్రమ మేర్చరచుకొనితపంబొన ర్చెనట ం 

వేరొక మధువనము గిష్కంధకు సమోప 

ముననుం డెనంట, అది సుగీవునివనమని చెప్పం 

2871 మధ్య అమెరికా 

బడినది. ఇక్కా- లమున మైనూరువురము న నొక 

మధువనము గలదు. ఇద నవీనము. 

మధుశ్చందు(డు --- విశ్వామిత్సుని 
సుతుడు. 

మధుసూదనవ్యూహవు- రామాను 
a జీయ బెప్వవ ఛైతన్య 

వెప్టవ, "మతిధర్మములం 

దుల దచేకా లె రూప 

మహోవిష్ణువుః అందు. 

ద్వితీయ" 'చతుర్వ్యూవా 

ములలో నొకటి యని 

సంక క్రళివ్య్యూవా 

శరీ ము ెదింటీలో నొక 

యుపవ్యూ హ మనియు 
షనెభవవిలా సమూర్చి 

యనియు, వరుసగ చక, 

శంఖ్యపద్మ,” దలాయు ధ. 
ములనియి. జెప్పంబడినది. టయ. చో 

సన్నము చా 

(విష్ణుచేవాలయ విగ హములు చూడుడు.) 

వంధూపగో త్రవంం- (వారిశియుపగణము 
చూడుడు.) 

వధ్య ఆపెరికా(Central America) 

ఇది. యెక్కువ వెడలుపులేని పేళి;వంటి 

భూప దేశము. మెక్క్సికో దేశమున కను ఇనా 

మా చెఫమునకును నసడుమనున్నది. పొడవునను 

వీధి భూ 

ములు మయమైయున్నది. ఇందు నిక రగువూ? 

యించుక మైదానముగ న ఇందున్న 

పర్వతములలో పెక్కు. లన్నీ పర్య? ములు. Ss 

పము లప్పటప్పట గల్లుచుంటయె గొప్ప 

నాక నమనుగూడ గల్లించు చుండును, ఇక 

Old Guatemala పట్టణము రె. డుసారు. 

నాశ నమొనర్చ. బడి యున్నది. 

క్ర. వె. ౧౮౨౮ వరకు మధ్యయ మెరికా 

మిట్టలవ లెనున్న “మెర కపి) జేశి ములు, 

ఎసమదును, 
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స్పానియా చేశర&ీతమై యుండెను. పిదప విడు 

దల యొ నర్చుకొనియెను= ఇది యి క-లమున 

నైదు పృజాపరిపాలనాపభు శక్యము లై యున్నది. 

“సికారగు వా సకస్సు'నుండి ప్రవహించు 

San Juan నడిమునుం జక్క- లితరపివా 

పహాములును చేశమునజలాశయ ములు, చేశమం 

దలి పల ల్ల వుప9జేశము లనారోగ్య పి పిిదేశములు. 

దేశమందంతటను వెండిగనులు అడవుల 

యందు 'మహాగనీ?కణ, “లాగున్రడ్? అనంబకు 

కల్లు “కో చినాల్ 'అనంబకుకజ్ఞ కలపకు దొర 

కును. కావీ, నీలిమందు, అర్హస్థలములం బైరు 

చేయం బడుచున్నవి. మెక్సికో దేశ స్టుల జాతుల 

వారే మధ్యయ మెరికాయందును వసించు 

(మెక్సికో చనము చూడుడు.) 

౧ గువాబుమాలా (6౮12600212 repub- 

lie 45290 Sa. miles). ౨. నికారాగువా 

ie republic 49200 Sq. miles). 

3. సాల్వాడ్ కర్ (Salvador republic 

7255 Sq.milesy. ఈ, హోాండూరాన్ 

(Honduras republic 47250 Sq-miles). 

౫. శోస్తారీకా (Costa Rica republic 

28000 Sq. miles) వెశాల్యములం గల్లిన 

యెదు పీజాపరిపాలన లిందు గలవు. ఇదిగాక 

ఎటీము హోండాన్ సీమయు. గలదు. 

చున్నారు. 

మధ్య ఆసియా --- (తురుష్క స్థానము 
శరాడుండు)ం 

వుధ్యకాలపు(ట్రపంచమందలి ఏడు 
వింతలు (Seven wonders of the 

world middle ages) — ౧. రోమశవురి 

యందలి కొలీసియమ్. ఇటలీ చేశములోనిది, 

ఇది వాల గొప్పకట్టడము. 

నిర్మింపంబడీనది. ఇందు,జనులు కూర్చుండుటకు. 

దానవు కలదు. ఇప్పుడు పాడగుచున్న ది. 
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౨ ఆలగ్లాండియాపురమందలి Cata - 

cంmర గుహాలు. ఇవి వింతేవని గల్లి ముం కును. 

ఈజిన్ఫు దేశములో నే యావుర మున్న ది. 

౨, చెనా బేశంపు గొప్ప కోటగోడ. దీనిం 

గూర్చి పిత్యేకముగ వివరింపంబడినది* పొడవు 

౧౫౦౦ మైళ్ళు, మడతలు ౧౦౦౦ మైళ్ళు, 

౨౫౦౦౦ కావలి గోపురములు గలది. (చీనా 

డేశపు గొప్పగోడ చూడుండు.) 

ర సోన్సెంజి- ఇది బ్రంగంకు టేశ మునం 

దున్నది. దీని పూర్యో తరము లెవ్వరికి. చెలి 

యవుగావి ఇది [డూయి(డ్కి-స్టి నును మత చేవ 

స్థానముగనుండె కి దే మోంయనితలంచు మన్నారు. 

చాల గొప్పగొప్ప రాతిపలక్ష లీగొడలందె త్తం 

బడినవి, 

౫. పెజానగరపు టొరగిన గోపురము- 

ఇటలీ చేశ ములోనిది. ఇది, ప ల్యేకముగ వివరింప 

బడియున్నది (చూడుడు. 

౬ నోన్కి-న్ పట్టణమునందలి పోర్చిలెయిన్ 

(Porcelain) గోపుకము- ఇది చీనాచేశము 

లోనిది. పి ల్యేకముగ ఏవరింప6బడినది. 

౭. సెంటుసోఫియా మలీదు- ఇది టర్కీ. బేళ 

ములోని స్ సాల్ నగరమునగల గొప్ప భవ 

నము. తోలుత రోవమునులకాలమున 'కాన్టాంటు 

నోవీలు (Constantinople)  నగరమున 

రోమనుల జేవస్థాసమున నిర్జింపంబడి,మ హమ్మ 

దీయా[కా నమె మళీదుగ మార్శంబడినదో 

ఇందు వింత లనేశములు గలవు, 

మధ్య కాళింగవం-(శళింగ జేశము చూ 

మధ్య తురుష్కు_స్థానవం(౮entral 

Turkistan)- ఆసియా ఖండమున తురువ్కు_ 

స్థాన దేశములోని ఛాగదేశము. దీనికీని తూర్పు 
తురుష్క-సానమునకును నడుమ పామిోర్ వీఠ 

భూమి కలదు. అది ౧౪౮౩౦౦ అడుగుల యొత్తు 
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గలది. దానియంచే సిరిఖూల్ సరస్సు కలదు. 

అందే ఆముడారియా (ఆక్ససు నది జనస్థా 

నము గలదు. తొల్లి యిది తూర్పున ఖోఖాన్ 

ఖనా_త్తనియు, మధ్యను బోఖా రాఖనా త్తనియు, 

పశ్చిమమున ఖీవాఖనా త్రనియు, మరాడు భాగ 

ములుగ ను :డెను. ఒకఖాన్ఫూ పతి పరిపాలించు 

దేశమునకు ఖనా ర్రని పేరు రుప్యా 'చేశము 

ఖోఖానంతయునుబోఖా రా ఖీవాఖ నాత్తులలోని 

భాగముల నాశమించికలుపు కొని తన రష్యా 

టర్కీ-స్థాను నకుం 'జేర్చుకొ నెను. మిగిలిన ఖాను 

లిద్రరును వారికి లోబడి యున్నారు. ప్రజలు, 

మహమ్ముదీయులు.*టక్కో-మను? తెగ, “క జ్పెకు? 

“తెగ oe తెగలకు. జెందినవారు. 

బోఖా రా పరము టాళన్సు కాస్పియన్ రె ల్వే 

నంటియున్న పురము. ఇంద నేశమ వామదీయ మత 

పాఠశాలలు గలవు. న లయ అరా 

ల్పముదతీరమందున్న 'ఖై వావుర మొకప్పుడు 

సేవుమా ర్కె_ట్టు ( బౌవిసలవ_ర్హకము) నకు జెందిన 

పురనమ, బెఖా రాఖాను గారిన్కిమట్లునట్ల మహా 

మ్మదీ యమతస్థులగు భూపతులు మతాధిపతిగా 

నెంచుచున్నారు.(ఆముడారియానది చూడుడు 

ముధ్యదిసికా న్యాయము చుట్టుపట్ల 
కంతకు నెల్లిచ్చునటుల మధ్యగ దీపముంచినటుల 

వేసిన పనిని దల్పుట కీన్యాయము వ ర్తించెడీనిం 

మధ్య దేశను- మనుసంహీత _౨-౨౧ 

యందు త్రరమున హీమాలయ సరస్వతీనదుల 

నుండి దహీణమున వింధ్యనగమువరకుం గల 

చేశమనియు, గరుడపుఠాణ ౧-౫౫ యందు 

పాంచాల, కురు, మక్స్య, యాభేయ, పాట 

కున్పిళూర శేనలుగల చేశ మనియు. 

'జెప్పంబడినది. Max Muller పరిశోధకుడు 

బివ్మార్షి బ్రిహ్టీవ _ర్రజేశము లిందులోని వని 

అంత ర్వేద మించే చేరి 

చ్చర, 

"వాాసియాన్నాండుం 

2878 మాధ్యమిక దేశము 

యుండెను. (పారంభ కాలమున కాంపిల్య వురము 

తూర్పుకొనయం దుండెనంట. 

బౌద్ధ గన్గములందు మమ్మును దేశ మని పేర్తొనం 

బడినది. మహావగ్గము ౫-౧౨-౧౩ యందు 

తూర్పున కజంగలపురము మహోాశాల్క యాగ్నే 

యమున సలావతీనది, దహీణమున సెతకన్ని క, 

పశ్చిమమున తునావురపరినరసీమల్కు ను త్తర 

మున నుళీరధ్వజపర్వతము నెల్లలుగం చెప్పినది. 

వుధ్యవువుణ్ నాయవుం--- దీనిని 
నాంయయకమణి న్యాయమనియు నందురు. 

మధ్య నొకపెద్ద రత్నము నుంచి చుట్టును 

చిన్న మణులుంచి చేసిన నగయందు నాయక 

మణియగు మధ్యమమణి తక్కి_నరత్న ములకు 

కొ భదెచ్చునుః 

వ జానాయ కలం గూర్చిన న్యాయము. 

మాధ్వమికదేశవుం- మహాభారతము, 
సభాపర్వము 3-౨ యందు మాధ్యమిక లివి చేళ 

ములు గల్పీ ప్రశంసింప౦ బడియు వేర్వేరు దేశ 

ములుగ జెప్పంబడినవి గాన వివి బేళ మా పాం 

తముననే యుండియుండవలెము, కాని బాబూ 

నందులాల్ డే పరిశళోధకుండీరెండు దేశములొకటి 

మయెయని యభి పాయ మిచ్చియున్నాండు. దీనికి 

నగరెపురము రాజధానియంట గాన రాజపుత్ర 

లా చిత్తూరునకు సమిోిపమున6 గల 

నగరిఫుర పాంత దేశ మై యుండవలెనని పోల్చి 

యున్నా రు. 

మహాకవి కాళిదాసు, తనమౌాళవి కాన్ని మిత 
నాటశమున.6 బంచమాంకమున విదిశా దేశపు 

రాజపీతినిధిగ 6 'జప్పంబడీన యగ్నిమి[ మని 

కుమారుడగు వసుమితుండ్కు నగరిపురముపై 

దండె ల్లివచ్చిన మిళిందు (మేనంటేరు నృవుని) 

నోడించినటుల. జెప్పియున్నా డు. ఈసండర్శ 

మున నగ్నిమి తుండు శుంగవంథపు రాజనియా = 
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దండి పేరు ఫపుహ్యమి తుండని యు. జెప్పుదురు. 

మధ్యమేయగోత్రము  (వీకవావ్య 
లేక యాస్క-గణము చూడుడు. 

మధ్యరాష్ట్ర వంంలు (Central Pro- 

vinces}— ఇండియా జేశమున నడుమగ 

నుంట నీపే రిడియుందురు. తొల్సింటి చేది బేభ 

మును గొన్ని ఇతర భాగములును చేరి 

యమైనరాష్ట్రము. దీని నాంగ్గముస సెంటీల్ 

పోవిన్సెస్సు అనియు, ఆంగ్లవిద్యా విశారదులు 

సి.వి, అనియు గూడ వాడుచునే యున్నారు 

ఇప్పు డిది యన్ని _వెవులను స్వ చేశ సం స్థానము 
లచే. జుట్టుకొనం౭బడి యున్న ది. ఇందు స్వ చేశసం 

స్రానము లధిశముగ.6 గలవు, అన్నియు గల్పి 

ఎవెశొల్యము ౮౬౦౦౦ చతురపవు మై ళ్ళుండునని 

తలపంబడుచున్నది, 

సాత్చుర (స_ప్పపుర) పర్వతేములు మధ్య 

రాష్ట్ర్రాములను సమమగు శెండు భాగములుగ 

విభజించుచున్న ట్లున్నవి. ఉత్తరమున వింధ్యా 

ద్రియు, దానిక్రిందుగ నర్మదానది పవహీంచు 

లోవయు గలవు. సాత్సురపర్యతేములకు దిగువ 

దహ్నీణమున సమప)) దేశమున గోదావరి యుప 

నదులగువరద, వేనగంగగ ఇప్పటి వెయిన్ గంగ) 

కలసి పాిణపిోతయను వేరంబరగుచు, పొలము 

లందడివీ గోడావరీనదియందు సంగమించును. 

సాత్సుర పర్వతపంక్తికే వేర్వేరు కావులందు 
వేర్వేరునామముల వాడుకగలదు. జబ్బల్నూరు 

నకు దఠీణమున వీటిని పాబ్బర్థి కనుమలని 
యందురు. మతీయొక తానున మవా చేవ పర్వత 

ములందురు. దీనిశాఖ కే రీవాసంసానమునంద లి 
'మేఖలపర్వతమని యందురు. ఇటనే యమర 

కొటకతేత ము గలదు. ఛ శ్రీన్ఫఘుడ్ వీళభూబి 

(3౬ కోట్ల రాజ్యము) తూర్పు భాగమునందు 
గలదు. ఈసీమయందు మహానది ప౦వహించు 
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చున్నది. సగటునణా ల భాగమడవులు కొండలు 

గను, భూములు సారవంతములుగను గల చేశము. 

వరము లధికముగ గురియు6గాన భూములు, 

తు పటట లోప ముండదు. వరి ముఖ్యముగ 6 

బై రగుచున్న ది. 

మధ్య రాష్ట్రమునం దచనేకతావుల రావ్స. 

బొగ్గుగనులు గలవు, వరదానదిలోవ ప త్రీపం 

టకు పేరందిన ప్రదేశము. 

హించు సమతలపి, దేశమంతయు “మద్య రాష్ట్ర 

ములవరిపొల? మస(బడుచున్నది. ఛ త్రీస్ఘుడు 

నందు గోధుముపంట మితిమోరి పంకుచున్నది. 

పజలం దించుమించు యిరువదిలతులు గోండు 

జాతులవారు. హీందీ ప౦ధానమైన భాష, మహో 

3యినంగ ప్రవ 
భళి 

GC ం కార్ మక గిం! రామ్ట్రంలు మహారాష్ట్ర? , ంనోథ “లోఢ్య 

మును మాటాడుచుందుదు. 
వి 

నాగరుజిలా, నర్శదడజిలాయును, వె వో శ య ) 
౧౮౧౮ లో బిఫటీవుపభుత్విముసకుం గలసి 

నవీ, ౧౮౫౩లో నాగపూరు శకలసివడి, ౧౮౬౧ 
న ళ్ళ ఓ. 4 లో మధ్య రా ష్ట్రములంగల్చి యె. క రాష్ట్ర్రముగం 

చేయబడినది. అందు నాలుకమోవనరుడీవిష 

నులు గలవు, ఉత్తరమున జబ్బలూ రు డివిషను, 

తూర్పున ఛ క్తీస్థ డుడివివను, దవీణమున నాగ 
పూరుడీవిమను, పశ్చిమమున నర్మచాడివిషనును, 
గలసి ప ద్ "మ్మిదిజిలాలుగ విభ జింపంబడి 

వ్ 

యున్నది గోండుజాతులు గోండ్వావా నాక 

మించినవారు. వారికి భావశలదు గాని లికి 

లేదందురు. హీందీభావను మాట్లాడుచున్నా రు. 
య 

మహామ్మదీ యులు మధ్య రాష్ట్ర ములందు వాల 

తక్కువ తాం నన్నారు. 

నాగపూరు నగరము మధ్య రా ష్ట్రములకు 

పృధానస్థలము. నాగనదీతీరము, ఒకప్పుడు 
నినాక “మించియేలిన మహా రావిభూపతులక 

/ లు. 
రాజధానిగ నుండీనది. వారు నివసించిన భవన 



మభ్య లయ 

ములుగల దుర్గము సి తా బల్టికొండ వై పై నిర్మింప 

బడినది కలదు. ఎక మైన్యస్థానము తొమ్మిదిమైళ్ళ 

దదూరమునను న్న శస పురము నంగలదు. "రావు 

"₹క్కెము (కామైవకవురము వుణ్య తే తము. 

హింగస్హైటివురము (పత్తివర్హకము విశేష 

రాత స 

ఇవాండాపున 

ముగ జరుగుతావు. వరోడాపుకము 

బొగ్గుగనుల _ద!నున్న పురము, 
మొళప్వుకు గోంకుపిభువుల రాజ ధానిగ నుం 

డెను. అడి గొండ్వాలో (పధానపట్టశణమై 

యున్నది, 

జబ్బల్నూరు (తొల్ఫింటి జా భాలిపురము) 

గొప్పవర్హశస్థానముగను హైన్యస్థానముగ నున్న 
పురము, ఇద తొల్లి డా బాలిబుప్. మూ శ్రమము. 

గల్లీయుండిన పవితిస్థలి. నర్శదానదియం దిట 

కారుమైళ్ళదూరమునే గ్య్వారియా ఘాటను (తొ 

లింటిగారీభుట్ట్లము) స్నా నతీర్థ మున్నది. ఒళస 

ne సాగర్వురము పై న్యనిలయ 

యుస్నది. రాయిపూరు గ సలాం 

ఇంకను చింద్వా డాపట్టణము, హాూరాపింగా 

చాదుపురము, 'బెతూల్పురము, తపతీ పదీత్రీరము 

నందలి బుర్హాన్సూరు(పురము) (ఇదియొక ప్పుడు 

మవామ్మదీ యులరాజథాన్సి (ఇట అశీస్దుండు 

(దుర్గము సువ సి నమః భాండ్యాపట్టణిము, 

(ఇటసుపసిద్ధమగు కులజాభవానీ చేవీక్షే తము 

గలదు.) బలాస్పూరుు సాంబల్ప్పూరు, అనునవి 

తంల న యలు రాయపూరు గొప్ప 

రెయి ల్వేసంధిస్థలమై యున్నది. సాంబల్ప్పూరు 

రత్నములకున్కు వొత్తిపంచలనేతపను, టాసా 

సిల్కు-బట్ట నేతీవను 'బరరదిన నలక? 

మధ్యలయ-- (లయపాొణము చూ.) 

మధ్యార్దంన క్షేత్రవము- దవీ.ణ దేశమున 
తంజావూరు మండలమునందు కుంభకోణపట్టణ 

. మునుండి యిరువదియారు మైళ్ళదూరము న తిరు 

శో 
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వడమకుదూ రనంబడిన శివశ్నేత్ళము శలదు+ 

దానిని మె ధ్యార్టున మనియెదరు, ఇట మహో 

లింగ స్వామి యను పేరుగల శివలింగముగలఆఅదుం 

ఇంక నియూరచే శూదకలజుల మతాధిపతి 

యగు నొళస్వామి కలడు. ఆయన పూ ర్వాశ) 

మమున ఛూ దుండయ్యు శెవుండంట. ఈయ 

నకు సెక్కండు శిషమ్యులును ధనమును గల 

దందురు. 

మధ్యా ప్రమి--దీనిని రు దాహ్టమి యనియు 

నందురు. భాద్రపద బహుళ యప్టమి. రు దా 

ప్రమియనువారు న్స్ తేర్నుదులం 

(పండుగలు చూడుడు.) 

బూజింతురుం 

ఇది యవాంతరముగా వచ్చిన పితూరీ 

లూ సిలరా ర్ సః 

వుధ్వనవమి- మార్లశిరశుద్ధ నవమి. దీనికి 

స్మార్తవులగు నద్వైతు లీ పీరిడి యుందురు. 

ఆనంద తీర్ధ స్వామియొక్క- వుణ్యదినమును, డ్రై 

తులగు వెపవులాచరించుదినమునునె యున్న ది. 
2.63 డె 

(పండుగలు చూడుడు.) 

మధ్యనుతముం--(ద్వైళ వాద మతము 

చూను(దు. 

మననపంచకమం - బె "ద్ధమతధర్ధమాన 
౧ కద్ధ, 2. సతి, (జ్ఞాపకము లేక తలంపు 

గల్లుట్సు 3. వీర్యము (తోడ చేగృహించుక్త క్ర క్రి 

ఈర, సమాాధి (చక్కగా నోకదానియందు బుద్ది 

నిలచుట్ర, ౫%. "క (కార్యమొశనర్చు నేర్చు 

అవ్ మననపంచక meen వీట్లంజశ్క-6గ 

మనన మొనర్పుండని బు దల గన వాను డు 

బోధించెను. 

మనవాళమహాముని-- (రామానుజీ 
య వై స్తవ సాం్మవ దారఈపరంపరం జూడుండు., 



మన వ్మా(స్రుము 

మనశ్శాస్త్రము (Psychology)-- ఇది 
యారయ్యాకల, దీనీకిం గొన్ని శా స్త్రధర్శములు 

హొరంతయైయుండుట. జేసి యాశాశ్త్రుము. జది 
ఏనవారియం చే యభిపాయ భేదములు గల్లి 

యస లీశాస్త్రుమునే యడుగంట౯జేయ నాయ 
_త్తపర్పుటయొనది. వాట్లను తొలుదో రు నెజుం 

గుట సమంజసము, ఇది Mental phenomi- 

వజ విధివిధానముల నెణీంగి వాటను నడపువిధా 

నమని యందరంగీకరించెదరు. అనంగా మనస్పం 
బంధమ Sensations, Emotions, 

Memories, Thoughts, Actions of 

will మొదలగువాటింగూర్చిన విధివిధానము 

లని భావము, ఇంశ్ నివి యన్నియు నన్యులకు6 

డెలియు నవి కావ్ఫః కండ్ల కగుపడు రంగులతీరు, 
జిహ్వూకుం "దెలియు రుచుక సిక మనస్సునకు 

దోచు సౌందర్యము, మనస్సునంటిన వ్యా మో 

హమ, సిగ్గు, కోంధము మొదలగువాటి నెజుం 

గుట యన్యుల క సాధ్య మే యగును. ఒకవేళ 

వా రన్యులకుం దలంచినను సరి 

యగుమాట లేభామయం ,దెనను. కుదురుట 
దుస్సాధ్యము. అ లు సరిగా మ 

చెలియుట కన్యులకుం బూర్రిగం గాకున్నను 

గొంతేవర కెనను న సాధ్య మైయుండును. 

దెలుప 

ఇటుల పరిళ్లీలనకు దుస్చాధ్యమగు sus 

లంగూర్శ్చి శ్యాన్ర్రవివరణము. కల్లినలో పములకు 
పరిహారముల నెజుంగుట యన హేయముగం 
దబోపకపోదు, గాన సీశ్యాన్ర్రము నిట్లుంచిపరిశీల 
నము జేయుటకన్న, దీనిని కా | త్తవ ఛా నముల 
నవలంచి యుదరింపదగునని కొందరున్సు దీనిని 
వదలక నామనసితిని పరిపరివిధముల( బయ 

త్నించి వీలగునంతవరకుజక్క_6గ నెటీంగి కలబాధ 
లకు బరిహాోరములు వీలగునంత సలుపుటయె 

నమంజసవుని మరికొందరును నభిపా9య భేద 
ములవా ల యుందురు. 
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ఇట్టయ్యు నీశ్వాస్త్రజ్ఞ లున్న ంతదనుక, తెలిసి 

నంతవరక్కు పరిహారముల నారసి వైద్యవిధాన. 
చికిత్సలు సలుపుచునేయుంట నడచుచున్నది. 

ఏటింగూర్చిన వైద్య శాలలు గలవు, మనస్సు 

యుక్క-స్థితి, దానికార్యములు తివిధము లని 

విభజింప బడినవి. దీనికి Introspective 

Psychology అని పేరిడియున్నారు. పరిశీల 

నలు దీనిధర్శములను బలపరుచుచుంట నిదియే 

పచారమునందున్న ది. 

౧* Cognitive కార్యములు, ౨. Affec- 

tive కార్యములు, 3. Conative కార్యములు 

నని త)విధములు. 

౧ కోన్నిషన్ కార్యములందు ౧ Sensa- 

tions అనియు, ౨. Perceptions అనియు, 

3. Images అనియు, ఈ Thoughts లక 
1662వ అనియు నాలు గంత ర్భ్ఫేదములు చప్ప 
బడినవి, 

౧ "సెన్సేమన్ ___ దీని నాంధ్బమున స్మారక 

మనేెడరు. ఇది కొన్ని నరములకడలనుండి జనిం 
చునని చెప్పబడినది. ఆ నరములకడభాగము 

అని శారీరకముగం బేరు 
కలదు., ధ్వని వెలుతురు, స్పర్శము, శీతోవ్ల 
ములు రుచులు, 

లకు receptors 

వాసనలు తెలుసుకొనుట 

స్మారక ముయొక్క-_ కార్యములు. ప్రవి యాంగ్ల 

శారీరకశాస్ర్రము నందు వివరింపంబడీ నవి, స్మార 
కము, బహీ ర్యా పారముల నెటుంగుటకు దార 
ముంబోలినది, దీనినుండి బహి ర్వా పారస్థితుల 

నెబుంగుచుందువముని భావము, 

౨ పెర్చెష్టను- స్మారకముగ చక్కగ పని 
చేయుటయ నగ నొక చప్పుడు వినబడిన దానిని 
మోటారుబండి వచ్చుచుండు శబ్బ్దమనియు, లేక 
గుజ్జపు రౌతు వచ్చుచున్న శబ్బమనియు మొద 
లగువాని. బోల్చగల్లుట “సెర్సెస్టన్ అనం. 
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బడును. లోపల వ్యావీంచియున్న sensation 

బ్రిటుల బహీర్లతమగుట 'పెర్చె నన౭బడినది. 

వు స్తకముజూచుచు గట్టిగాచదువ్వటయా నిట్టిే 

యన(బడినది. మణీయా నీసెర్చెప్టనుకబూ ర్వాను 

భవము తోడ యుండవలెను, అడి లేకన్న 
నా! 

బాలు(డు చప్పుడు విని దానింబోల్బ లేని స్థితివం 

టెదిగనే యుండును. 

3 ఇమేజి - దీనికి బింబ మనియు, అకార 

మనియు, గ సెశ్చేవను "ప ర్చెష్టనులు, 

వశవ్కాగపనిచేసియుండెనేని ఆవిపయము మన 

స్పున నాటుక।నును. తరువాతె నొ కప్వుడది 

జూపకమునకురా నాతొలీంటప్ంఒము మనస్సు 
లా య 

తనకడ లేని 

మితు90డు సస ములక తాకగా నాతనివింబము 

నకు గోచరము స్ఫురించెడని. 
a. 

మనస్సునకు గోచరమై స్ఫుగి-చుటయు నిట్టి 

దియె. దీనికి Visual image యనియెడరు* 

తాను వినియున్న కంఠధ్గని జాపకమునకు.రా 

మనస్సునకు నోచరించు. వాలి బింబము 

‘Auditory image’ అనియెదరు, తా నదివర 

కాఘాణించియున్న వాసన జ్ఞాపకముగలిగి మన 

స్పునకు గోచరించినది ‘Alfactory image’ 

అనియెదరు. ఇవియన్ని యు నట్టి వే యగును. 

రీ తలంపులు లేక ఊవాలు- మనస్సునవ 

గల్గిన ‘Activity’ ( ఉధృ్భృళలేము అని చెప్పం 

బడినది, ఒక సంగతినుండి వేరొకసంగతి స్ఫురిం 

చుటయు, జ్ఞాపకము వచ్చుటయు, I[magina- 

tion, reasoning కూడ నిచేకారణముగగ ల్లిన 

కార్యములని చెప్పబడినది. 

య ఎ ఫెక్షివుకార్యములు-మ నస్ఫున కుం గల్లిన 

సెన్సేవను "పెర్చెప్టనులు కారణముగ నంభ 

వించెడి ఫలితములు ఎ ఫెష్ట్ర అనంబడీనవి. 

ఈశ్ళాన్ర్రమున నిది (౧ Physical pain or 

pleasure, > Feeling tone, 3 Emo- 
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tions అని మూం:డుగ విభజింపంబడియు న్న విం 

౧ మొదటిదగు ఫిజికెల్ పెయిన్, స్పెమర్దు, 

గొప్ప సంశ యస్థిత్కి లోంబడినవి. ఇవి శరీరము 

నకుం గల్లిన కప్టసుఖము లు. పీని నటుకపలు 

చటక నరములకడ పదేశ్రములకం గల్లిన 

Stimulation యుధ్భృతెమే కారణమని యిటీ 

వల పరిశీలనలుబయల్పరిచినవి, అనంగా నరము 
లకొనల౧దః(*ల్లీన stimulation వలన గలి 

గిన్మ స్మారక మే నొప్పికి గాని సుఖమునకు గాని 

కారణమగు నని భావము. ఇంకను పరిశీలన 

సల్పిన శాస్త్రజ్ఞుల నొప్పిగల్గి-చుకాగణమున 

కతిసూత్యుముగా నున్న లేతదశయే సుఖము 
౮ 

లేక నాసందము గలిగించుననిపో భ్ య న్నారు. 

౨ ఫీలింగు టోన్- ఈ శాన విదులవలన 

“The varying current of plearent- 

ness or unpleasentness.'which ac- 

companys all experience’ అస నిర్వ 

చించియున్నారు. అనగా సుఖదుఃఖాన భవ 

స్థితియిక్క- పవావామని భావము. 

9 ఇమోపనులు - అనుభవిత వేశానంద 

జన్టములగు feelings ను బలవత్తరముగ 

నొకొ-_కొతరి సాభినయముగ భథరీరావయవము. 

లచే పశదర్శించుటను “బఇ మోప? ననియెదరుం 

james Lange అనుపేరుగల 'నుష్ప్బసిదవరి 

నీలకుడు, Emotions are:simply strongly 

toned sens8ti0nsఅని వివరించియున్నౌ (డు. 

ఇవి Physiological activities and 

movements of the body అని కొంద 

రనిరి గాని "పెళ్క-ండు) శెయ్రవిదులు “Well 

defined emotions of fear and anger 

contain affective elements not to 

be accounted for in this 8౪? * అని: 

యన్నారు. గాని యిది వివాదమధ్యనున్న. వివ 

యముగం జెప్పందగినదిం 
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9 కోనేషను కార్యములు - ఇవి మనస్పం 

బఎధకార్యములు, అభిమానము, పట్టుదల, 

వాంఛ, యయిప్త్టము,నిశ్చి తత్వము మొదలగున 

పీసంబంభములు. దీనకి Biology సంబంధము 

గల్గుకతన నీ సీళా స్తు ధర్షములందు పాంముఖ్యత 

నొంది  యున్నటుల తోపకపోదు. మానవజీవిత 

మితర పళుజీనితములం బోలి ప ప్రవ_ర్దన ధనము 

శలదియ గాన మానవజీవితమును నిరేశ పరం 

పరావిలసితమై యుండె నిం అట్టివాటి కనుకూల 

వర్తనలు, పంతికూలవర్హనల sl 

మనస్పుయొక్క- కార్యము లానవాళ్ళుగ నుండు 

నని యొక స లకు డనియున్నా (డు. 

మానవ వగనముంగూర్సి W.Mac.Dou- 

gall పండితుండువాఏసిన మహాగంధమున 

మానవుడు తనపూరు.నుండీ 

stincts నందుంచుట సహజమని వివరించి ము 

న్నాడు. ఇది 6006100 సంబంధమునవి తోప 

కపోదు. ఈ “ఎ మోసము అన్నిజాతుల జీవ 

జంతువులందున్నను వాటిలపే.ణములు వేర్వేరు 

జాతులందు వేరేతుభేవముబుగ నుండె కిని. 

కొన్ని ॥n- 

ఇంక నీశాస్త్రు వివ యముల నిట్లు వదలి ప్ి 

తోస3బంధముగల యిశరనివయములను విచా 

రింతము. మాననవివ_ర్హనమునకు మనస్సుతో 

సంబంధము లేకపోలేదు. పవనము సత్ప్ర 

వర్ణనము దుష్పువ _రనము నని ద్వొివిధముగ 

నుండును. అది సాంగత్యము, బోధ, భయము, 

ఒత్తడి, ఇబ్బంది, నిర్బంధము, దురభ్యాసము 

ముదల/సవానినుండి యేర్చడునవి. కొొంతకాల 

మునక మనస్సుసందు స్థిర పడుట యాం గలదు. 

ఇంకను మనస్సు వైతన్య వంతేముగ నుండు 

టయ, ఎచైతన్య దూరముగ నుండుటయు 

'స్ఫురింపకపోదు. ప్నాటిజమ్ (వళికర 

ఇథ క్రి) వలనం గొందరు ఎైెలేన్యదూరులుగ 
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చేయంబడుట చూచుచున్నాము. అట్టు చేయం 

బడినతరి చేసినవా సేమిచేయుమనిన దానినెల 

నొనర్బ్చ సంసిద్దులుగ చేయంబడి నవారుగ నుం 

దురని 'తెలిసెడీని. చేయువారి మనళ్ళ క్రికన్న 

చేయంబడువారి మనళ్శ క్రి యధికబలముగలది 

యగునేని హిప్నోటిజమ్ అట వర్తింప నేరదం 

దురు. గానహివ్నోటిజమ్ మనస్సును వశపర్చు 

కొనుటగా తేలుచున్న ది, (పహిప్నోటిజమ్ చూ). 

ఈవిద్య విషయమై Feud పండీతు(డున, ఆయ 

నయనుచరవర్షమువారును చిర స్మృరణీయులుం 

ఎక్క్కువప కం సల్సి చక్క-ని గంథములC 

వాసినవారు. 

మనసగోత్రధు-(నిధ్భృవగణము చూ.) 

వునసు, మహామేరువపై దాటు 

తాంటుందిగాని కాలు గడపదాటదు- 
(ఆంధాలోకో క్తి ) 

వునస్పాక్షివతవంం -- మనస్సునకు 
సత్యమని తోచినవి సత్యమనియు, లేనివి యస 

త్వమనియు |పతిపాదించు మతము. ఇదియదడై( 

తవిశిస్థాదై(త ధర్మముల. గొన్ని గొన్నింటిం 

గల్పి యగుచున్న మతము, 

ముతక త నెల్లూరుమండలముబోని వెంకట 

గిరిసంస్థా సాధిపతులు గ నుండినవారగు స 

కుమారయాచే  న్షభూపాలుడు. | కీ. చె.౧౮౮౬ 

వ సంవత్సరమున సమతసిర్యా ణము జరిగినదసి 

'తెలిసెడిని 

-ఈమతమున పర మేళ్వరుండు నిరాకార 

యయ్యు వాసు బెవశబ్బముచేసాకారుడై యున్న 

చర్పడుచున్న దని చెప్పబడినది. 

మనస్పావీ.మతము నకు మనస్పాత్య మను 
నది పీధానగంథము. ఇందు ప్రధాన 

విదాంతపుట్క_ము చెప్పంబడినది. 

౧ భగ వంతుండు(పర మెళ్వరుండు) కలడు. 
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ఇతండు సాకారనిరాకారముల గూడ దనలెడీ 

వాండుం 

౨. నిర్గుణుండైన పరమేశ్వరుని మనోఛ్యాన 

మే యర్చన,. అనగా సర్వవ్యాపియగు వాని 

విగవాముగ జేయ ఏలు లేదు గాన మనస్సుచేత 

నే ఛ్యానించుట కర్తవ్యము. 

3. పరోపకారము చేయు చుండుట మానవ 

ధర్మము. 

రః స్వధర్మములగు జాత్యాచారాది ధర్మ 

ములను జరుపుచుండ వలయు గాని పరిత్యజించ 

రాదు. 

౫. పోణముకంచు మాన మాలోకమున 

పిధానముగా న మౌానసంరత.ణముపట్ల "నేమరి 

యశ్శద్ధగ నుండ౭జనదు. 

౬+ నా సికుడుగ నుండరాదు, ఏలయన 

భగవంతుం. డుండునేని నా _స్టికనకు దండన 

తప్పదు. గావున యా స్తీక్య మే శేయము. 

మనస్త జంంక్ని్-బుపీ.. చేవలుని శెండవ 

సుతుడు. సోదరుడు తీమావర్తుండు. 

వునస్విని-- ఈ మవేరుగల క్రీ 
గాననగుచున్నారు. (పజాపతిభార్య మన 

సిగని. ఈమె సోముండను వస సువుతేల్లి. మృకండ 

బుపి.భార్య యొక మనస్విని* ఈమె మార్క-ం 

డేయుని తల్లి. 

మనస్యుండులావి పిివీకుని సుతుండుం 

మనస్సు. బుద్ది, జ్ఞాపకము: స్సహ 

మనస్సును, బుద్ధిని, శరీర సంబంధ తత్వములు 

39౬లో భరత టేశస్థు లెన్నుదురు. శరీరేండియ 

ములు శరీరభాగములవలె మనస్సు బుద్ధి, నేత 

ముల కగుపడునవి కాను. మనోబుద్దులు కలవని 

మనస్సుచేతనే యెజుంగ నగుచున్నది. శరీర 

తత్వములలో తొలుత మనస్సును బిదప బుద్ధి 

లిర్వురు 
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యు, నగ*గణ్యములు గాననే భరత జేళపు 

మతవిధభానమున “*మనవవ మనుష్యాణాం 

కారణంబంధమోతు యోాఃకి అనగా మనుమ్యుల 

బంధమునకు గాసి, మోత.ము (విముక్తి నకు 

గానికారణమగునది మన స్సేయని యొ భధర్మము 

గలదు. మనస్సు స్వచ్చమైనది, క స్వతిసిద్ధ 

మైన గుణదోపము లుడవ. 

పోత్సహించుచుచు దానికి గుణదో వచుపలు లతు. 

ణములు గం గల్లించుచుండును. ఇండియ గాదు. 

నిత్యకృత్య విత కార్భము లన్ని ౧టిక పున స్పూను 

పోోత్సహించుచుండి నడపునది బద్దియె. సర్వ 

సాభారణముగ సీబుద్ది పూర్య్వానుభూతి. ఉడోవా 

వోహాలు, ోచనలపె నా ధాగపడీయ. డును, 

బుదిని మోవా సంతేస్క దుఃఖములక మూలా 

మగు నవ్వ క్షలేగా వర్షించియున్నా గ, 

ఆకిచాసిప బుడి 
శ ఫ్రే 

ఆంగ్ల శ్రరీరశ్వా స్త్ర వేత్తలు కంకస్సురు M8- 

50817 అనియు, శరీ1మును (శరీకే, దయ ముల 

తోస సహా ‘lave’ అనియు పి?" వ్ దీర 

మున మవస్పేలేకుండిన నేదియు 6 బెలియ బందు. 

నిరం శరీ రేం డియములవ'లె నడి చూడి బడ 

దనిరి.శరీరావయవములు శరీ? ఛాగమా౬లొ నిది 

రొకటియున వీలు లేదనిరి, పెక్కి-౦ జా గేయ 

పండితులు మనస్సును sensation అనిరి. 

నిజమున నిది చైతన్యము కాదనిపుచె 

డీని* వారి ఇటీవలి జకం వారిక్ mate- 

rialistic world (బాహ్యా పపంచము) ఫర్ 

రేండియములచే తెలియనగ గాని యాభ్యా 

"కాసి, 

త్చికప 

world కలదనియు, దాసిందెవీియ టకువఎటయు 

నడి మన స్పసియు బోధించినపి, 

“పంచకమను జగితు వేజుగ spiritual 
లో అజాన్ 

భరంజజేశస్థు 

లియా ధిభాత్మ కా ధ్యాత్మిక బగతు-) నేయూది 

౩కాలముఐనో (గహించినటుల పూర్వ కాబపు, 

(గంథములనుండ్ తెలియుచున్నది. వాళ్ళా 

తుల కండ్లు చావులు మెదఒగు నిందియము 



మనస్సు, బుద్ధి జాపకము, స్ఫృవా 

లను instruments of seeing and hear- 

ing etc, అని గహించిరి. , బావ్యాపపంచ 

మునక ‘Physical world? అనియు, ఇది 

matter, space, motion, eather లతో 
చేయంబడినదని మెఖ్రింగిరి. తక్కిన దృగ్గోచర 

ముశకాని దానిని ‘RealMn of mind? అనియు 

ఛరిడిరి, ఒక స్యువసిన పండితుడు “hen 

we study sensation, we are know- 

ing something, more important, 

more wonderful, more real, than 

anything we have studied yet’ 

అవి వాొసియున్నాండు. ఆయనయే ఇంకను 

వివరించు చు that everything we know 

is known to us through our senses, 

and it is one of the great discove- 

ries of recent years that the sen- 

ses which have to do with our 

own bodies play a great part of 

their own in making of the mind, 

and the daily lives of our minds 

అని వ్యాసియున్నాడు, 

కముత్సి పాసాదులు మనస్సువలననే "తెలియ. 

బడుచున్న వ. సుఖదుఃఖములు కస్టనిష్టురములు, 

స్వేచ్చావిశ్రాంతుల నెరుంగుటకు మనస్పే కార 

ణము. జూపకము, మరపు, మన స్పేగల్లించునది. 

మనోబుదులకుం గలభేదము నెరుంగజేయునది 

మన స్పేగాని యన్యముకాదు. మనస్సే లేకుం 

డిన దాసిని ఎైతన్య రాహిత్య సకం మనదగి 

యుండును. శరీరమున మనస్పర్హ బీవీ లేనివాడు 

ముద్దు గను, వెర్రిగను, నుండును. మనసస్న్వే లేకం 

జన నెరింగిన చే లేవండును, మైనము సృృవా, 

జ్ఞాపకము మొదలగునవన్నియు మనస్సునాశ్ర 

వస యుండునవి యీ. బుద్ది మనస్సుల బోత్స 

మీాంచునది. 

పదు నేడువందలసంవత+రముల కాలమునాడు 
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John Locke’ అను పేరుగల యాంగ్లవి ద్వాం 

సుండు మనస్పుంగూర్చి s880,5“ Nothing 

is in the mind that was not first 

in the senses and that the whale 

of our knowledge and ideas and 

beliefs depend on two things: sen- 

sation in the first place and refle- 

ction of what the senses tell us: — 

అని వాాశయున్నాడు. 

మను గ్య్యాత్రవుం-(మశికగ ణము చూ.) 

మనుయతు--మిధిల బే శాధీళుండు. హర్య 

శని కుమారుండు. కీ ర్రకధుని వితామహుండుం 

మనుబాల (పాలగురుగు లేక పాల 
కూర) చెట్టం-లా. Holostemma rheedei 

సం. జీవ స్రీ (సువర్గమనుబాల), జీవనీయా (సు 

వర్ణమను బాల) మధుశ్యాసా, మధుసువా. 

(ఈరెండు సాధారణపుమను బాల). 

స్వర్హ మనుబాల (స్వర్గ జీవ న్లి) శేన్షమందు 

రు. ఇది పాలంగల్లి పాికులత. ఎజ్జ్బచుక్క-లు 

గల తెల్లపూవులం బూయును. మనుబాల వేరును 

ఆకను దంచి పె న వేశికట్టిన కండ్లమ నకలు మొ 

దలగు నేతురోగములును, లోనికిచ్చిన సతి 

మూతిమును, సెగరోగమును నివారణయగు 

ననియు వేరుకపూయము వగరపుతోగూడిన 

దగ్గు నివారించుననియు, ఆకువేరుల రస కపా 

యము చలువజేసి, నేత)రోగముల నడంచి 

కాళ్ళు, చేతులు, కండు మంటల నావీ వెంట 

కలకు బలముసగి సర్వరోగములు నడంచి కంఠ 

స్వరమును బాగుచేయు ననియు 'జెప్పంబడినదిం 

మనంమంచిభట్టు- ఈకవి శాలెపాూ 
(తుని నసంస్క్ఫృతేవాయలకు గానుసారము గ నాం 

ధ్రమున హాయలశక్ణసార మను గంధము 

రచించి కుమారకంపభూాపాలున కంకిత మొన 

ర్చెను. ఈకంపన్న యొడయరు సాళువవంథశజు ల 



మనువుసిది 
యు 

డనియు 'దండనాధుడనియు. జెప్ప(బడిన వాడు, 

ఈతని రావుబవహాదూర్ కందుకూరి వీశేశ్ల 

లింగంపంతుల వారుపూర్వకవులలో పరిగణిం చిరి. 

మనుమసిద్ది-- తొల్లిం నెల్లూకుసీమ 
నేలిన భూపతి. తొలుత తిక్కనసోవము యాజి 

అూరాత నియా రా నము ని నుండువా6డు. 

వునువు లు౧౪(చ తుర్ద్షశవునువు లు 
౧ స్వ్యాయంభువమమవు- ద్రహ్మవుతు(డు, 

భార్యపేరు శతరూప. ఈమె కనంతి యనియు. 

"బేరుకలదు. |పియవతు(డు, ఉత్తాన పాదుండు. 

కుమాళ్ళు. నూతి (ఆకూతి), పనూతి, చేవ 
హూూకి యనంబడువారు కుమూ రలు, ఈతండు 

మొదటిమనువు. (మక్స్యవు రాణము) 

2, స్వరోచి-స్వారో చిషుండ నియు నందురు. 

తల్లి. వరూధిని యని మార్క-ంజేయ పురాణము 

నను [మ నోరమయనియు, వ వన చేనత యనియు 

వేర్వేరుచోట్లనుగలదు, తండి స్వరోచి విమ్ణువి 

గూర్చి తపమాచరించి మనువయ్యెను. 

5. ఉత్తముండు-తండి డ్రి యు త్తముండుం తల్లి 

బహళ, ఈతందుమను వై యుందునవుడుసు శాంతి 

య రట యు వ లు సు తేజ, సుత 

పాదులు,, మహర్చులనియు లనియు అెలిసెడిని. 

ర* తామసమనువు- తండి సు రాష్ట్రం డను 

భూపతి. తిల యుత్సలావలతి. భాగవతమున 

తండవేరు (వీయ వతుండని చెప్పబడియున్నది. 

జానుజంఘుండుు నరుండు, 

లు6ండు, (ధువుండు, కృత బంధుపు, తానుసుని 

కుమాళ్ళని చెప్పబడినది 

శాంతీ వన్థ 

౫. రెవతుండు- పిియవితునివంశస్థుండగు 

దుర్చము(డనువానికి రేవతియందు పుళ్లుననిభాగ 

వతేము నందు చెప్పంబడి శీియున్న ది. అనర్తునికమా 

రండని వేరొకతావున గలదు. ఇతండు సమ్ముద 

ముధ్యమున గుశ్త స్థలి యను పురమును నిర్మించు 
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కొసెనంట. రేవతి కూతురు. బలభదుు (బల 

రాముండు అల్లుడు. 

టం చాతువమనువు-విశ్యకర సై కుమారుడని 

భాగవతమునందు గలదు. చముర్మనువు సర్వ 

తేజస్సునకు వుతు)డనియు, ఆకూతి తల్లియని 

యు, వేరొకచోట గలదు. బృవాతియందు రిప్రుని 

వలన వుట్టినకుమారుC డని మతీయుక తావునా 

గలదు. 

రం వై వస్వతమనువు-వివస్వంతుని (సూర్యు 

నికమారు(డు. తల్లి సంజూ దేవి. పేరు ఇారిద్ధ 

"దేవుండు ఇమ్యాకు, నాభాగుడు దృష్టుండు 

సంయాతి ,వర్దుండు, వృషదృండు, వసుమంతు.క్రు, 

నరిష్యంతు(డు, పృషపదుండు పుత్రులు; వు తిక 

యిల. కొంతకాలము నకీ బ్రలయే సుద్యుమ్ము (డు 

లేక నిళమహాోరా జయ్యను. ఇళ ఊగానుండు 

తరి బుధుడు భర్త. వళిళ్టు తప మాచరించి 

ఇళను పురుషునిగా నొన ర్పెను. 

౮౪ సూర్య సానర్శ్మిమనువు-తం డినూర్యుండు; 

తల్లి ఛాయా దేవి. 

౯+ సావర్తి మనువు. 

౧౦. బ్రహ్మ సావర్ణి మనువ్ర. 

౧౧ రుద సావర్ణి మనువు-ఇతీనికివంఛ క _ర్హలు 

"వేదవంతు:డు, ఉప బేన్ర్చండు, చేవశేమండ్యు 

వీదూరధు.ండు, మిత్రంవంతుండు, వితఏదవూరుండు 

ననువారు. 

౧-౨ ధర్మ సావర్ణి మనువు- 

౧౩. రౌచ్యమనువు-తండి) రుచి.తల్లి (పమో 

తిని, కుమారై మాలిని. ఈతనిత ర్వాత చిత. 

సేనుడు దృవుండు, సురధుడు మొడల/ప 

వారు రాజులె పాలించిరి. 

౧౪+ భౌచ్యమనువు- (జై నుమతగ్ళన్గముల 
సీతని నాభిమహోరాజని చేర్కొనియున్నా రు. 

మరియు నీతనినే విధాతగ వర్షి ఎచి యున్నారు 



మనుమ్య లఘువు 

మనుష్య లఘువు-- సంగీత శాస్త్రమున 
జాతి (లయ) పణమునందుగల దశ లఘువు 

లలో నొకటి, (ఈ అతురములకాలము). 

(జాతి (లయ) పాణములు చూడు(డు.) 

' మనుష కరీరము నడచుటకే య 
నుకూలము-నునువ్యు శరీరము నడచుటకును 

పహీశరీర మెగురుటకును రచింపంబడినవి. (పథి 

శరీర మెగురుట కే యనుకూలము. చూడుడు.) 

మానవ శరీరమునందు నడదుతరి శరీరము 

మాయు టకు నిచ్చవచ్చినటుల త్వరితేగతిం 

గాది మందముగంగాని నడచుటకు బలమైన 

తొడలు,వక్ట ల్కు పాదములు దృఢ ముగ నమర్చ 

బడియ.న్న వి, కాళ్ళయందుగలబలము పతముల 

ఫరీంంపు అక్కల Muselesలలోని బలముతో 

వోల్వందగి ముండును. పనుల. జేయు చేతులు పెన 

నమర్పంబడియుంట నడచుట కేబాధయు ”ల్లిం 

పవు. బుద తక రము వాయ. విమానము ల 

గల్పించి యాళళాకానలతనంది యా కాశనమునం 

చెగుర (గల్లినను వమూనవశరీరము ఆకాశమున సం 

భవించు పెక్కు అదన లత లఅులకన న 

వలశియుంట నట్టిశ_ి క్భతక్ర మనిపింపక పోదు. 

మనుష్యుల కంఠధ్వని (VOICE) 

రాంంతదరారవు వినిపించెడినిా ఇది 
ధ్వనియొక్క- బలమునుండ్ యుండును. 

గాలిపాటును గాలియందలిశీతోవసితియు 

జక్య్శ-గనుండుట వినుసించుటకు ముఖ్యములు, 

గాలి పలుచగనుండు(హీమవన్న గముంబోలిన) 

పర్వతోపరిభాగముల దగ్గరనున్న వారితో మా 

టాడుచున్నను మాట సరిగా వినివించనేరదు. 

ఆకానమున గడవిడలు తేక బముగా నుండు 
(లు 

తరిని గాలి పొడిగా (dry) నుండుతరిని మాన 

వస్వర మొక మెలుదూరమువినువీంచునని "లెక 
ట్ ా 

"వేయ. బడినది. సర్వసాధారణముగ మంచిస్థితి 
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గతులయందు పొలములలో శేకవేసి వీలుచు 

వీలుపులు లెండువందలగజముల దూకమువరకు 

వినిపించుట యంద శెరింగినచే. మంచుపి దేశ 

మైసి శబ్లమయమగు ను త్తరధృవభూములందు 

(North pole regions) వీలు పొకమైలు 

దూరము గాంచి 

యున్నారు. 

విద్యు చ్చ క్రి సంయుతమైన ధ్వనులు ఇులి 

పోనులమరాలమునను ౪7౬1855 ఏ ర్చాటుల 

యందునను చెంకదూరమనను విమవించుట కని 

సెట్టంయడీనది., 

మనుష్యులు ఎదుగుట- ఇక్యా-ల 
మున పుట్టిన దాదిగ నై దేండ్రీడు వచ్చువరకు 

చాలురకును బాలిక లకును పొడవృనందును శరీర 

పుష్రియందును బరువునందును చాకిచశ్యాది 

యితేరలకుణసులందును చేభేదమును లేకు.డు 

టయ నెవుగుటణగాడ నొకేవిధమున నడచు 

చుంటయు 7”-ంచనగుచునే యున్నది. 

జకగ్రాగ వినివించునసి 

విదపం బదునొకిండు వత్సేరములు గడ చువ 

రకు మగవిల వాండుశ రీరఫుష్టిగ లిగియు ,నాడువిల 

శరీంపుష్టియ దు బాలునికన్న గొంత తగ్గినట్లు 

గాననగుచు చెదుగుదురు. శరీర పథము పుష్టి 

వలన బాలునిపొడ వుతగానరాకుంకుటయును 

బాలిక పొడవు స్పష్టమ్రైగానంబడుచున్నను, బదు 

నొకండు వితృరములకెడను బాలిక యంత 

వయ స్పేగల బాలునికన్న నంగుళ మో యరం 

గుళమో తగియె యుంజెడినిం 

అంతటినుండి పదునేను లేక పదునారువత్స 

రముల వయస్సుకొడ నాడవీల బాలునిశన్న 

సాచ్యగ నెదిగెడిసి, అటితరి నామెయె బాలుని 

కన్న బరువు” € దూగాడిని. ఇంతటినుండిచాలుండే 
బాలికకన్న త్వరితముగ నెదుగుటయందును, 

బలముగ శార్ పుష్టిం గల్లియుండుటయందును 



మనుష్యులు చెట్టు పీల్చు గాలి 

త్వరితగతింగాంచును. ఆ.డువారిరజస్వల యగు 

టయందుననుు పిధమ ద్వితీయ పిసవకాలము 

లందునను పొడవగుట పెక్క_తావులంగాననగు 

చున్నను, శరీకబలమును కొ; తవకకు గోల్ప్చో 

వును. ఇంళ పురువుండటుల గోల్పోవశ నిరువది 

మై చేండ్రవరకు నెదుగుటయో, శరీరపుష్టీ నందు 

టయో, సంభొవించుచునే ముంజెకినిం శ్రీ లెను 

గుట వందొమ్మిదివక్సరములతో సాధారణపరి 

సతంలలూ నాంగిపోవును. 

మనుష్యులు చెట్లు a 

(ఊపిరి) 
నవు డన్ని రకముల గాలియు లోని కేగును. అందు 

పొణవాయువు (0౫౮౯61), మానవశరీర 

మందలి 5  క్రమును శుభపర్చుచుండుట. కప 
యోగపడకునది గాన నది శరీకమందలివాయు 

al కొలసివోయి యుపయోగపడును. దీని 

నుభ్యాసమందురు. 

మనుష్యు క. అలోనికివీలు చె 

ఫరీరమునం దపరిళు భత వహీం చిన గాలిని 

కార్చానిక్ వసిడ్ (Carbonic acid gas) 

అని చేరిడి యున్నారు. దీనిని ప్రథాన భాగముగ 

గల్లినవా యువును మన మూావిరిపె కివిడుతుము. 

జన విశ్వాస సమందురు. దీనిం ద బీల్సిన 

నపాయకరము. ఇది బెటబడినంతట బహిః 

ప్రపం చమందలి తక్కిన మపోవాయున్రునం జేరి 

కలసిపోవును, అందుచేతనే వాయుపవా హము 

చక్కగ లేని తావులందు వసించుట యపాయకర 

మని తలంచబడుచున్న ది. ఇది మానవశరీరధర్మ 

విధానము. 

ఇంక్ వృకుశరీరధర్శవి ధాన మిందుకు వ్యతి 

శచేకము. సగలంతయు నూర్యరస్థియందు చెట్లు 

బహిః పపంచమ హావాయున్రునుండి కార్చానిక్ 

.వసిడ్ గాన్ను లోనికి. బీల్చుళొనుచు, నందలి 
"కార్బన్ (౮20%) భాగమును తనళరీరమున 

2888 మనుష్యులు, చెట్లు చీల్చు గాలి 

కుప యోగించుకొనుచు, నాక్సి జెన్ ([పౌణవాయు 

వును బయటికి వదలివేయు చుండును. ఇందు, 

లోనికిందీసికొనిన కార్చానిక్ వసిడ్ గాన్న్వు ఆక్స్ 

జెకగా మార్పుటయం బే తనవృతు.శరీరము న 

కుప యోగించుకొనుటగా పెక్క-ండు) వృ 

శా బ్ర పండిత లభి పోయ వడి యున్నారు. ఇది 

పగటియందు మట. సూర్యరస్ని 'లేనినాటి 

'రాత్రియం దిందుకు వ్యతిరేక మగును. 

వృ. ములు రాత్రియంతేయు కార్చానిక్ 

ఆసిడ్ గాసు నశ్తే బైటికి వదలుచుందును. ఆక్సి 

'జె౯ గా మార్చజాలదుగాన చెట్లు గాని వూవులు 

గాసి రాతుంలందు మూశినతల్ప్పులుగల గది 

యందుంట శేయముగా దందురు. 

ఇంక కను హృద యము((0౮16:1) నజను, పొత్తి 

కడుపు(51t0[a6h)నకుకునడునుగ పెద్దదియగు 

కండ ( muscle ) అనునది యుండును. 

దిని కుఛ్వాస విశ్వా సములతో సంబంధము గలదు. 

ఇది ముడుచుకొనుటయు, ఊపి _ 

(L1ng5)అనునది సెద్దదియగుటయు మనము 

శాసములోనికి వీ వీల్చుటయు నొకతతి జరుగును. 

అంక మజిల్ విజ భి చుటయు నూపిరితి కి 

ముడుచుగొనుట్క es నిశ్యాసము విడుచు 

టయు నొకతతి జరుగును. 9 బ్లాకటిత ర్వాత 

నొకటి జరుగుచునే యుండును. 

ల ంగ్పు 

ఒకప్పు డకఠాత్తుగ పంమాద వశముననో 

సకారణముగనో మజిల్పు ఎక్కవగా ముడుచు 

కొని బిగిసియుండిపోవును. మనము సన్నముగ 

నుండిన యూవీరినాళ మెక్కు. వగాలిని 

లోనికి వీల్లుము. ఆగాలి లోపలనిలిచియుండును. 

సా భారణపు పరిసితియందువతె నది ఊపిరి నాళ 

ములనుండీ పెకిరాజూలదు. ఏ ఎలయన నూవిరివిడు 

చుటయం దంతలోతుగ దీర ముగ నిశ్వాసమూు 

విడుచుట మనకు పరిపాటులేదుకాన నట్టు జరు 



మనుష్యులు వసించు ఇభ 6 

గదు. లోనిగాలి తవ్చించుకొనుచు బలాళ్లార 
ముగ మధ్యమధ్య నూకిరినాళముల నుండియే 

బయటి కెగదన్ని గెంటినట్లు వచ్చుచుంజెడీనిం 

దానిని యెక్కి-ల్లు వచ్చుచున్న వందుము. 

{(Hiec-ups). ఇది డఊపిరియొక్క_ అసాధా 

కణపరిసి రాని మామూలుపరిసి క్ కాదు. 

ee న. తెలియక 

డగ్గుతోస సంబంధము గలదని పొరబడి Hi6- 

soul అనెదరు. దీనిని పరిశీలించిన వైద్య శా 

'ఊ జ్ఞలు ఎకె ్క__వకారము, ఘాటుగల ఎలో 

మలం ద్ినటవలన శరీరమున నీరుతగ్గి చావా 

మెక్కు.వనయ గుచుండుతరిని శరీరమునందెక్కువ 

"వేడియు, నెక్కువ చుట్టలుగాల్బ్చుట మొదలగు 

నవి సంభివించినకతన _ నజీర్తి శరీరమున 

వ్యాపి: చియుండు ననియు. బోల్చీయున్నారు, 

దచాహజ- తాగుటవలన  నాళములందు 

లోనను మార్చు(శెందించుట్క తృళ్ళిపడుట, 

నిద౦ిసంభవించిన నెక్కిళ్ళు, మరవు గల్లుటతో 

నాగిపోవునని కెనిపెట్టంబడినది. ఎక్కిళ్ళు తరు 

చుగ నిరువడ్ మినిట్ర కాటుక గక నుర 

డునవి కావు. 

వును ష్యు లువసించు గదులందుం 

డు మొక్క_లు-నూర్యరస్థి ముక్క_లందలి 

గీ9ిన్ స్టఫ్ (green stuff) గుండా పగలం 

తయు నాక్సీ జెనును తయారు చేయు చుండెడిని. 

అనగా గదులలోనుండు మనుమ్యులువీల్చి యూ 

పిరివదలిన కార్చన్ -డి-ఆ కెడుగాలిని అక్పిజెను 

గాసు (Oxygen ఆ8న)గా మార్చుచుండునని 

ఛొవము. గాన్క పగలు వసించు గదులందుండు 

ముక్క లుపయోగకరములే యగును, 

మనుసంబంధిగో త 9 మం -- (నంకృతి 

గణము చూడుడు.) 

28384 మన్నారుద్వీపము: 

_ మనుష్యులుపోయినా_ మాటలు. 

నిలఅచియుంటవి-(ఆంభోలొ గ, వో 

|- మనోదోషములు--(దోవములు చూ.) 
“వునదృష్టి (Vision)— నేతగములకుం 

గన్పించుట సహజము, దానికీ న్మేతదృష్ట్ యని 

పేరు. మనస్సున కూహించుట, దూరాలోచ 

నముసల్నుట్క వారపారల నెటీంగ్ కలుగంగల 

మంచిచెడ్డల గెజుంగుట సహజము, దీనికి మనో 

దృష్టీయని చేరు. మనస్సునకు బుద్ధియ. ( దోడె 

యుండు గాన, మనస్సునకు స్ఫురంచిణ దానిని 

బుద్ధిగోచరమన యు నన చుందురు. 

నేతంద్య షీ వ?మానశకాల(పు సిక యనియు 

మనో ద్యష్టీ భక్ వ్యల్సితీయనియు, నెజుంగునదిం 

ఒకిొ,_కతర హ్ వష. తలంచితి 

మేసి యడియ ను మనోగోచరమగుఓ యు(గూడ 

సంభవించుచుండెడీని, 

మనోవ్యాధికి మందులేదు--( అంధ 
లోకో క్రి) 

మన్నా (ధమాసా)- (తురక్దబీన జూ.) 
నునా మన్నా బై బిలునం దాకానము 

నుండీ రయొెపారావా దేవుడు ఇశా; యేలీయుల 

కాహారము7గొ 

వసు స్తువు. ఇది తీయనిరుచిగల న 

Tamarisk (తమారిస్క) అనుపేరుగల చెట్ల 

కొమ్మలనుండి జయలువెడలునది, నేటికిని యర 

బ్బులు పాల స్టినాబేశమున దీని నేరి యట 
శేతెంచిన విడేశ స్థల కమ్ముచునేయుంద రు. 

"తేసవలె సుతా వ మున జెట్టకొమ్మలనుండి 

జారి యారి, గడ్డకట్టి వీగిసిపోవు బంక దారము: 

బలక రమని కకం 

వున్నారుద్విపవయుచున్నారు (వురము). 
తలమన్నారు. (నెయి ల్వేఅగగము)ఇది సింపాళ 

బంపెనని చెప్పంబడీయున్న 



మున్మధ బాణము లెదు 

ద్వీపమున కుత్తరమున నున్నది. తలమన్నారు 

పట్టణ మిామన్నారుద్వీపములోని టే. ఈద్వీప 

మా గ్నేయమునుండి వాయవ్యమున కిరువదిరె0 

డుమైళ పొడవు. దీనియం దా గ్నోయంపుంగడను 

మన్నారువురమును వాయవ్యంపుగడను దలమ 

న్నారును. గలవు. మన్నారుద్వ్ప మంతయు. 

పి దేశము. 

ఇసుశలయందు నడువు నల్లతాడి'మంక్ బెడ్ ? 

అనంబడు చెట్టు గాననగును. ఈ వింత చెట్లు 

ముప్పదియడుగుల యొత్తునకుం బెరిగి చుట్టుకొ 

లత యరువదియడుగులవరకునుంట వింతగదో చె 

డిని. ఇంక నల్రతాడి చెట్టు భరత బేళంపు తాడి 

చెట్టంబోలి వాడవుగా నుండక చెట్టుకరరంగు 

కడునల్ర,గా నుంజెడినిం తెల్లతుమ్మ లేక బొడుగు 

తుమ్మ చెట్లు ద్వీపమంతట. గలవు. ప్రజలు 

చేపల. బట్టువాండు9. మన్నారునందు కొంద 

రితరజాతుల వారునుంగలరు, సముదితీరము నం 

దోొొక్క-టోయు మధ్య భాగమునం దొక్క-టియు 

రోమ న్యాతలిక్కు- "దేవస్థానము లున్నవి. 

అయ్యవి వారి మూక నరముల 

రోమన్కా_లిక్క- ఎ _స్తవమతన్ధ్థు లే. 

మన్మ ధబాణము లైదు--దీనిని సాధా 
రణముగా “*పంచబాణము లని వాడెదరు. 

చాణమనం గోల యని యర్థము. 

దుపలు డొంకలు బలసియున్న 

పగNజలు 

౧ అరవిందము-(తామరపూవు), ౨ అశోక 

పుష్పము (రక్తాకోకము), 3 చూతకుసుమము. 

(మామిడిపూవు), ర నవమ ల్రిక (మల్లెపూవు), 

౫ సీలోత్సలము- (నల్లంగలువపూవు). 

ఈ మైదుపూవులును మన్న భునిబాణములు. 

కాని మస్మథ బాణమున వి ల్రిమువు(చెజకుక ర 

గమ, వార (కాడు ని తుమ్మెద ల'బారనియు 

“లదు. దీనినుండియే మన్నధునకు పంచ బాణుం 

డనియు పంచసాయకు. డనియు పంఇాన్ను)ం 

డనియు. 'బేరయ్యెను 
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మన్మధహస్తము --- (వాస్తాభినయము 
చూడుండు. భరత శాస్త్రము చూడుడు.) 

వున్న ధావస్తలు-(లవస్థా తేయము,మ స్మ 
న మాను)! దళథవిధ మన్న థావస్థలు- 

౧ చూపు, + మనస్పంగము, 9. సంకల్పము, 

ఈ జాగరము ౫. కార్మము, ౬+ అరత్సి 

బ్రా ఉన్నాదము, డాం మూర్చ, 

౧౦ మరణము (మరణోద్య మము). 

౭. అలజ్హ, 

మతాంతరమున మొదటి పదియవసలును, 

౧౧ జ్వరము, ౧-౩ సంతాపమును జేర్చి ద్వాదశ 

మదునావస్తలనియిభ ఈం 

న క టన 

డని కొందటును రుక్నిణీ శ్రీ కృష్ణులకు పద్యూమ్ము 

డను పేర బుట్టినవా(డని మతజణీకొంద రును జెప్పు 

చున్నారు. అకవిందము, అకోకము,చూతమ్ము 

నవమల్లిక, సీలోత్సలము” అను నెదుబాణము 

లతో పహ ఏతడుతేరంపాన త! మలయ 

మారుతేము వసంతము, కోకిలము మొదలగు 

నవి వీనికి బరివారమ(ట. ఆంధప బంధముల 

లోని విరహులగు నాయకీనాయకు లీతన్ని 

నీతనిపరిచారమును, బువ్వండిట్టుట గ న్ప్టెడిని. 

పాశ్చాత్య భాషలయం దిట్టి మన గ్రధుసి 

‘Cupid’ అందురు. ల్యాటిన్ అ 

‘Cupido’అన వాంఛ యనియర్థము, రోమనుల 

మొక్కాటయు గీంళలమమొక్క యు పూర్వగాధ 

లలో సీతండు పురున సంగమవాంభాథి 

జీవత గ వివరింప బడెను రోమనుల 

‘Amor’ గీషకులు ‘Frcs’ అనియు నీమహా 

సీయుని వాడుదురు, ఈతడు ‘Aphrodite? 

అనుపేరుగల రోమనుల సే”మాాధి చేవతికుం 

బుతు డనియు, యౌావసవతియగుకి న్యళంబోలి 

గాని బాణాసనమును చేతచాల్సి అక్కలతో 

నున్న బాలుని బోలికాని యుండునట. వీనితల్లికి 



మన్వంపు జ్వరము 

Roman Venus అనిపేరు, హీందువ్రులగంథ 

ములందు మోద నము, ఉన్నావనము, నంతాప 

నము, శోషణము, నిశ్చేస్తాకరణము సీతని 

పిజ్ఞ లనియు (శర ఫలితములు), నితనివైెరి 

ఛంబరాసురుండనియు. జెప్పంబడీనది, (హద్యు 

మ్ను (డు చూడుడు, 

మన్య (వు జ్వరవల-(మ లేరియాజ్వరము 
చూడు(డు. 

మన్యకులగో తము --- ఆర్య వైళ్యుల 
౧౦ ౨ గోశంములలో నొటి. (వైశ్యగోత్రములు 

చూడుడు, మన్యకుల (మానసకుబ గో తం- 

ద్వా రేయ (౨) జుషులు గల గో తము. 

సంస్కృతే గోత్రము మానవస. మనుగణము. 

ఆప _సంబయజు శాఖ. పీమాణగథ మాద్య 

పవరఖండ సమాన గోళ “వులు, మన్యు మాం 

జవ్యన, మునిరాజన. 'దశేశుండు "దేవత, 

దమౌంబ భాక్యం శ్రీశైలము తపస్థానము. దత 

సరస్సు త౮ాశము.. జపము అర్చుదము. దీప 

ములు సోగ్మో, మత సంఖ్య ౨౧. పోడళమహో 
దానములు దానము. ఎజ్బ బట్ట, మూనిపసుపు, 

వరనీయములు. 

మవమున్యుగణవుం--౩ది విశ్వబ్బావ్మాణు 
లయందొక గణము, ఇందె దుగోతములు చెప్పం 

బడినవి, (ము కాళిక ల ల ములు చూ. 

౧ మన్యుపదర్షి గో తము-మన్యు, మామన్యు, 

మన్యుపద్య యను తయా రేయప9పర, 

౨ మామన్యుబుపి.గోతిము- మామన్యు, 
మృత్యుంజయ, భూబల, విరూప, సవభ్య, 

యను పంచా రేయపివర. 

3 భూబలర్షి గోత9ము- మన్కు మన్యు, భూ 

బల యను తయా మైయపివర, 

రో సువర్ధర్థి గోతుము-భూబల, విరూ పాత, 

'సువర్తి, యను తయా న్రేయప (వర. 
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౫ విశ్యద _ర్థర్థిగో తము-విరూ పాత సువ ర్త, 

విథ్వ వే త్త యను తయా రైయపవర. 

మన్వాదులు--(మనువులుమన్వాదులు 
చూడుడు. 

మన్రోసిద్దాంతము (Monroe Doct- 

rin6)--అమెరికొసంయు క్ష రాష్ట్రముల యుధి 

నాధుండైన పసి ఏ డెంటు మనో)కాలమున నమె 

ఏశాయందు లన లు జరుగునట్లు సూచనలు 

గల్లియుం డెను. యునైటెడ్ సేట్సు, కనడాలు 

తప్ప తక్కిన చిన్న చిన్న రాజ్యములు తొష్టంట 

స్పాని యా బేశముతో సంబంధమును కొద్దిగనో 

గొప్పగనో గల్లియే యుండెను గాని తనంతట 

తా నేస్పడి యున్న స్వత ఇతే రాజ్య మేదియు. 

గాకుండెను. అక్కా-లమున నాచిన్న రాజ్యము 

లన్నియు స్పానియా (Spain) రాజ్యమునుండీ 

చీవివోయి తమస్వతంతి)మును ప్రకటించుకొని 

యును, ఐరోపారాజు లన్ననో యెల్ల పడును 

మత్ప్సరమున నితరులపై దాడివెడలి వారినడంచి 

వేయ వెజచువారుగారుం 

ఐరోపా ేశమందలి రాజ్యములు కొన్ని 

స్పానియా దేశమునకు సహాయపడునటులను, 

స్పావియా యమెరికాలోని చిన్న రాజ్యముల పై 

దాడీవెడలి స్వాధీనపర్చుకొనుటకు రవాస్య పు 

కేర్పాటులు జరుగుచున్నటుల వదంతులు విన 

నగుచుండను. ఐరో పా చేశస్థుల కలవహాభామిగా 

తమప్ళక్క-నున్న రాజ్యములు పాడువడుటయు, 

బలమగచవారు తమప్యక్క-నున్న వారిని జయించి 

త మవ నుంటరమ్సు, తన సంయు క్త రాష్ట్రము 

లకు | శేయము గాదని (పెసిడెంటుమ నో తలంచి 

క. టర దొకసి నదర పను పితిపాదించి' 

యా మోదమునుబడసి ప్రకటిం చెను, ఆసిద్ధాంత 

మిది: 

కళ 4 ఆళ్ళ అమెరికా సంయు క్ష రాష్ట్ర్రముల ప్రభుత్వ 



మన్నూూన్ లేక మోన్సూన్ 

మైరో పా చేశ రాజకీయములలో జోక్యము గలి 

గించుకొన నిచ్చగింపనిద య్యును నమెరికాలోని 

చేశముల సంబంధ వ్యవహారముల నన్యు అెట్టి 

జోళ్యమునై నను గల్లించుకొనుటను సహింపో 

దనుసిద్ధాంతమునుం బ%శటిం చెను. ఇదియైరోపా 

దేశపుప్రుభుత్వములను జోక్యము కలిగించుకొన 

కుండ వారించుటమె గాని వేజు కాదు. ఇందు 

వలన నమెరికాయంతయు నమెరికావారికేగాని 

యన్యు లకు గారాదని యువాం 

వీదప నీసిదాంతమునం గొంచెము మార్పు 

లప్పటప్పట జరిగినన్కు మొల్తమున మనో 

సిదాంతము నేటికిని నిలచియె యున్నది. ఈ 

సిదాంతర కమర కనిశథము యునె నై మెడ్ స్టేట్బు 

పరమ క్త త్రతతో జాగతంగొనియె యుండున(ట, 

మన్ఫూన్ లేక మోన్వూన్ (Mon- 
800॥ )-సం. బుతుపవనము. వర్షమును దెచ్చు 

(లేక వర్ష ముంగురిపించు) గాలి యనియరగ్గము. 

ఇవి మనచేశమునోనా రీస్లు ర్ట నున్న్ఫూన్”అనియు, 

“సాత్ వెస్తుమున్బూూన్ అనియు రెండువిధములు. 

“నా ర్రీస్లుమన్సూన్, జూరాయాగస్టు మాసము 

్ట “సౌత్ వెన్సమాన్చూన్ 'సెప్రైంబరు అక్టో 

బరులనుండియు వీచి వర్ధములం గురివించెడిని, 

మమత; కశభ్యునిభాగ్య.దీక్టతమ. భర 

దా(జుల తలి, ఈమె బావగారగు బృవాస్పకీ 

వలన భరదా్యజునిం గనినటుల చెప్పబడినది, 

వువుతనిద్ర (Twilight sleepy — 

ఇది నాథన్ధ కానేరదు. కునికి పాటునుండి గల్లు 

మమత. నేత)ములు మూతబడుటకన్న చేష్టలు 

దక్కి-యుంటకన్న నితరని దాలతుణపులుపూ రి 

గానుండవు, ఎైతన్య మించుక్ తప్పియు, తప్పని 

యం ట్లుం జెడీని. జివ్వూకు రుచుల గ్రహించు 

వక్తి మరుగుపడను. నేత్యములం 'దెజచినచో 

బరు వనిపించును. 
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ఇట్టి మమతనిది నాంగ్గమున Twilight 

sleep, లేశ Partial unconsciousness, 

అనిమెదరు. పరిశీలకులగు ఆంగ్ల వైద్యశ్ఖామణు 

లిట్టిస్థి స్థితిని ‘Scopolamine morphine’ అను 

మూలిక (drug) నుండి శరీరమునకు ౫లింప 

నగు ననియు స్త్రీల పినవ వేద నలందలి pa 

నసిశ కాయిక వేదనల చెలియని స్థికియందు 

వారల నుంచగల్లుట యో లేక తప్పించుటయో 

శంషపపకనియు ననుచున్నారు. ఇట్టిమమత 

నిద లందు స్వప్నములుళతిరుచు గా. గల్లుచుం 

డును. నై స ్లికస్థితియం కపుప చిర 

కాలము నిలువక ఘాముగ ములకువ గల్లు 

చుండెడిని. 

మవిర్మా— ఈజివ్ఫు చేశము న. దొల్లింటి 

కాలమున వీనుంగుల కొక లేపనము శరీరమంత 

టనుయబూాసి కళ్ళివా కుండ, భదపర్చి స సమాధులం 

దుంచుచుండిరి. అట్టివీనుంగులకీవే కురు వ _ర్రించునుం 

మనుమ్యులనే గాక జంతువుల గొన్నిటిం 

గూడ నటు వుమ్నూూలుగ నాయాడికాలమున 

నీజిళ్ల చేశమున జేసిన విటీవల బయల్పడినవి 

వంయరాష్ట్రవం సంయుక్షరాష్ట్ర 
ములలోని మేరతు పుర పొంత దేశమున కీచురొ "క 

ప డుండెనందురు. ఇట మయ డానవుని కోట 

యుండిసతావుగ నానవాళ్ళం-జూపుదురు -ఈ 

మోరటు తొొల్లింబ హస్తినాఫురముండ్న |పజేశ 

కాళీనది. కిరువడిమైళదూర 

మునంగల యంధకోట లేక న-ధకేశ యని 

తొల్లింటవేరుగల్లిన తావు, "ఇట టమ 

"జీవనీవలింగము సు ప్రసిద్ధము. ఈశివలింగమును 

మయాసురపుత్యొక యు, లంకా రాజ్యంపు రాజై 

యునగు మండోదరి బేవి ( రావణభూపతి భార్య) 

యర్చించెనని శివపురాణము ౧-౪౧ యందుల 

'జెప్పంబడీనదిం 

పరిసరము కాదు, 



మయులనాగరికత లై 

మయశిల్పము, మయ వాస్తుశాస్ర్రుము. చేశ 
పిసిద్దములు. విని రచించిన దీమయుంజే 

నట. ఈయన భూపతియైన మయుడు. 

వుమయుులనాగరకత (Civilization 

of Mayas)-ఈను యు బం'ార్చి స3ణా తెలి 

య నన్న ది. నుధ్యయ మె5కా మొదలు హోం 

డూ రాన్ వర వము, మెక్సికో చేళ యుననుు, వీకెపురా 

తినంవు టాన వాళ్ళు గానవచ్చెడి, 

ఎరు ‘Toltees’ కన్న నురాతనులని తలంప 

బసుచున్నా రు. HIttiteక'కన్న పు కాకనులుగ 

నలపంలబడు “శీణt6వి కష ఎంకనుచాఒరెటు 
వూ op) 

we భు amy ఈం? ఇవ అలో ల ల! 
టి న న Lota?! లఅఎంలపరటఎజుకు యుల 

(ap) 

aot గా కచ డ్రి పీకిపూనగ పు టానవానంబతి వీకింహూర్నిన 
ఠి ఇ ణం టో స్ప 

పకిశీల నలు సల్పిన ‘Niven? పండిషుం డగ్ని 

పర్యత చు౩ల బుగ్గివు -డి పికినాక యా నవాళ్ళు 

బయలు చే= దీసి, మెక్సికోనగరమున కనతిదూర 

ముననున్న Pre-historice Pyramid ను 

చక్యం-గం బకిళశిలించ్చి యా మయుల నిర్మాణ 

ములు ర్త మునుపు ౫*౦౦౦ సంవళ్సరములక+ 

ద హ్క_వపు రాతేన(పుది కాదని తెల్పి యున్నా (డు. 

మరియు నాయన వా నాసియాూఖండంపు వార 

నియు బహున్గః మంగోలియానంబంధు లై యుం 

దురనియు. బోల్చియున్నాండుం వీరు భరతచే 

కంపు మయసంతేతినారనియు, నెప్పుడో యటకు 

వలసపోయియుందురనియు, భరత బేళ(పు పరిశీ 

అకులు తలంపనగుచున్న డి, 

విప A. P. Maudslay పరిశీలకుడు 

పదమూడు సః వత్సరముల కాలము దీనిం బరిళీ 

లించి యున్నాండు. క్రీ. వె ౧౮౮౧ మొదలు 

౧౮౯౪ వరకు మయుల యానవా క్ధున్నపు బే 

శమును స ర్వేచేసియు తవ్వించియు పరిశీలనల 

సల్పుచు మయుల స సరగ న మ. 
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లోకమునకు గొంత వెల్పడించెాని, ఏ రాదిని 

భరత చేశపు మయసంతతివానే మో కనుంగొను 

టకు వలయు పరికరము లందు లభింపకున్నవిం 

కొన్ని ఏిగ)చాయుఖ నాయన కొని, వాటీంబో 

లిన విగహాములు బోతపోయించఛి, యింగ్రాండు 

-బేశమున కనిపెంగాని యవిచాలకాలము బయ 

టబడక. యిటీవల లండ నుమర్యాజియము న కివ్వ 

బడినవి. వాటింగూర్చి తెలియందగిన చరితలు 

లేకున్నను పోలికలు భరత చేభపుముయసంతతి 

వారేమో యను నూవా బలపడుచున్న ది. 

భరణ జేనంపు మయుడు విశ్వకగ్భ సంతతి 

తోనినవా:పుం వాస్తుశాస్త్ర మును జేనాలయ 
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వంయుుంలు- ఈజాతివా రమెరి కా చేశ్టమున 

వించయున జాతులలోని ఒక తెగవారుగను న్నారు 

బిరియుం దిజణువది యంత శ్యాఖలుగలవంట. పిత 

మయుని సంతతివారని కొందరు పరిలీలకులు 

తలంచుచున్నా రు. ఏరిని ర్మాణము లగు కొన్ని 

జేవాలయములు కనుంగగొనంబడీనవి. ఇంతవరకు 

గన్లొనిన వాటిలో పు రాతనపుదిగం దలంపంబడు 

చున్న షట్టడము ౧౯౧౬ సంవత్సరమునం గను 

గొనంబడినది. ౨ది మయనీమయందు North 

Guatemala పరగ ణాలో Vaxactum అను 

చోట నున్నది. ఇది క్రీ, వె. నేబది సంవత్సర 
ములనాటిక ట్రడమని తలంచుచున్నా రుం ఇట్టికట్ల 

డములింకను గలవు, అవి యన్నియు నీమయుల 

పూర్వుల నిర్శాణములంట, ఏరిలహార్చి మంచి 

పరిశీలనలు జరుగవలసి యున్నది. 

మయూరహస్తముం-(వాస్తాభినయముం 
జూడు6డు, భరతశా(స్త్రుము6 జూడుండు), 

మయూరగోత ఇమం -- (వశికగణముం 
జూడు. డు. 



మయూరతుతము 

వంయాంరతుత్తము---దీని కాంగ్రమున 
Subacetate of Copper అనిపేరు, (రాగి 

చూడుడు.) 

దీవి నాయు ర్వేద వైద్య శాస్త క్షముగ శుద్ధి 

యొనర్చిన భస్మము. సమ_స్టచక్మరో గములను, 

వణములను, నివారించునని చెప్పబడినది. 

మరయంారరిఖ (చెట్టు:- లా. 6౭10514 

Cristata. ఆంగ్ల, Maiden Haire. సం 

లిఖావలా నశిఖస్కీ శిఖముఖీ, కొంద'ప కేకి 

(నెమలి) శిఖా యనికూడ వాడియున్నా రు. 

మ చారని ఖ చిన్నది నుంకుచెట్టు. గాయ 

చులుమాప్పు బల మొసంగునని యు, నతిపారము, 

గాంకుకలో కుందు, దగ్గుసేక సము, పెశ్నము, 

మరాబ నాష్ట్రాధులు వ్రమింప జెయుసనియు6 జెప్ప. 

ఇడినదె, 

ముంయరారాసనముం -- యోగ శాస్త్రము 
వం జెప్పంబడిన యాసనములలో నొకటి, 

"అడు మోంచేతు లను నాభి కిరుప్రక్క లల ను 

శునటులన్కు రెండుయరచేతులును నేలనానించి 

శరీరమును పెకి లేవనెత్తి వంకర లేశ సరిగా 

నుం కు తతా వాసన మనంబుడువు. దీని 

య భ్యాసమున జీర్ణశక్తి యధికమగు ననియు, 

విషమైనను బాధింపకుండ శరీరమునుండి బై టికి 

వెడలిపోవుననియు, కఫరోగములు నళించునని 
యు నిదా9ల స్యాదులు త్వరలో తగ్గుననియు. 

'జెప్పంబడ్నది. 

వుయనారీపురవుం---దీ ని నిష్పుడు 
“మాహా? యనుచున్నారు. మల బారుతీరమున ౨ 

దున్న శేవు. 

వవంయరారు(డు --గొప్పవిద్య్వాంసు :డు, 

_బాణభట్టుని మామగారు (అవన్ని దేశము చూ.) 

మరకాల్లం ( వురగా ల గాళ్లు 
నడచుట బాలుర కేగాక పెద్ద వాండంకుం గాడ 
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నొక చేక్పుగల విద్య గా నుండెను. ఇది భరత 

దేశమున నేగాక నితరబేళభములందును, నెరోపా 
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Li, 

చేశముబందును వాడుకనందియు డి యిటీవల 

కొంత తగ్గియున్నది ఇంచుక యభ్యాస ముతో 

నలవడు నేర్చు. 

మురణను 

మరణుమునకు బిదప నా స్థలము 

ను వదలివేయుంట --- ౧. క్చ్త్క్క ౨ 
రోహిణి, 3 మృగశిర, ఈ పునర్వసు. ౫ ఉత్తరం 

జ చిత్త, ౭ విశాఖ, ౮ భరణి, ౯ ఉత్తరా 

పోాఢ, ఈనతు. (తములందు మరణము సంభవించిన 

నాతావ్రును మూ.డుమాసములు వధలివేయ 

వలయును. 

౧ ధనిష్ట, ౨ శతభిమము, ౩ పూర్వాభ్మాద 

౪G త్తరాభాద, గ రేవశి నతుతిముల మర 

ణము సంభవించిన నాతావు నారమాసముల 

వజకు వదలివే నువలయును. 

-(జననమరణములు చూ 

పాడ్యమి, ద్వితీయ, వష్ట్రి సప్తమి 



మరణాను స్త వే 

వళాదశ్శితి యోదశ్సీచతుగ్షశి తిధులయయందును, 
ఆదివారము మంగళవారము, శుకవారము, 

శనివారము మరణము సంభవించినవో శాంతి 

జేయవలయునని చెప్పబడినది. 

మంరణానుస్న ఇతి---దశ జౌొద్దానున 
తులు చూడుడు. అలి స్ట అత 

మరాటదేశవు--(మహాో కాఫ్ట్ర దేశము 
చూడుడు. 

మరాటి మొగ్రలు---ఇవియొక చెట్టువూ 
వులు, లేక మొగ్గలని తల(పంబడుచుస్నవి, లవం 

గమొగ్శలం బోలినవి. 

నొప్పి బాధ నివారించి యించుక మత్తు 

చేసి నిద౦ంగల్లించి, విరేచనములు కట్టుననియు 

పాలతోవుచ్చుకొనిన వీర్య స్తంభన ర 

నియు( 'జెప్పంబడీనది. మరాటిమొగ్గ లోని విత్రు 

లతోసహో లోనికియ్యవ లెనందురు. 

మరిగంటి సింగరాచార్యు అవా ఆంధ్య 
కవ్రులతోనాధునికుండుగబరిగణింపయబడి నవా డు. 

వైప్తవ బా(/వ్మాణుండు మొద్షల్య గోతంము. 

తండి నే బరు వెంకటాచార్యులు. తాతే వర తిరు 

మలాచార్యులు. 

రచించినది దశథరథరాజనందనచరిత. ఇది 
నిరోప్వ్యరా మాయణమని గూడ  పేరందినగం 

భము. ఇత. డితువది గ్రంథముల రచించినట్టు 

తెలియుటమె గాని తక్కిన పందొమ్మిదియు. 

ఇజానంబడుట లేదు. 

వురిడిజాడ్యవు ఆ (వాంతిభేధి(విషూ 
చివ్యాధి) చూడుండు-] 

మంరిన సుభద్రయ్య మ్మ-- ఆం ధశకవు 

లలో నాధునికపలందు6౬ పరిగణింపంబడీనది, ఈ 

మహసీయురాలు గొప్ప విదుషీమణి. వురగిర 

తులిగియులు. మహారాజా గోడే నారాయణ 
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గజపతి రావు బహాద్దరువారి మేనత్త, ఈమె 

చాల భక్తురాలు, విశాఖపట్టణము నివాసము, 

ఈ మహాచేవి రచిచినవి శ్రీరామదండ 

కము, రఘునాయకళథతకము, కేళవశతకము, 

కృష్ణశ తకము, రాఘవ రామశ తశళము. 

మరిన్ని ( (2౧0)అనుటకు & గుర్తు-- 

అచ్చు ముదణయం తములు, ఖవు కై టరుయం 

(త్రములు లేకుండిన తొల్లిటికాలమున, బిటీము 

ద్వీప జేశ్రములందు వాతయె యాపనుల (జేయు 

చుండినదినములలో, లేఖరులు వృ త్తిజీవనముగ 

వాాయుచుంగడేడివారు. 

అట్టివారు త్వరితముగ పని ముగియుటకు 

తరుచుగ నంభవించుచుండు పెక్కువూటలను 

కుదిలపరచియు,గుజుతులుగమార్చియు, సాంశే 

తికములుగ నొనర్చియు పలు తేకంగుల భావను 

కు పపరచుచుండిరి, ల 

అట్టినాట్టలో “మరిన్నీ? యను నము 

(and) అను పదమునకు లాటిన్ (‘-atin} 

భాహయందడు “6?” అనుమాటను కు _ప్రనర్చి 

“డ్రా గుర్తుగ కొంతరూపము మారి నను, గాంత 

సంబంధము ౫గ నుండునట్లు జూప్కి సంకేతముగం 

చేసికొనిరి. దీని కాంగ భావయం దనువాదపద 

మగు “ఎండ్” గా పలుక సాగిరి. 

ముద9ణయంత్రములు వచ్చినవిదప నే 

గుర్తతురముగం జేసిరి, "టెపురెటరులందును నా 

పదత నె యనుసరించి 
రా 

గుర్తుగ నిడీరి, 

“ఉను 8nd నక 

ఇపుడు తెలుంగుభఖావలో వా యుచున్న 

విషయములలో సెితము “మరియు” నను న 

మిచ్చు-చోట “మరియు”? నన్ని నాయుటకు శవ 

లు “డూ? అను గుర్తునే వ్యాయుచున్నారు. 

మరిచి--బ)వ్మామాననవుతు (డు. ఈత 

నికి కర్ణమపీజాపతి కుమా రెయగ కళయందు 







మరీచిగోళము లేక నత త్రము 

కస్యవు(డను కుమారుడును పూర్ణిమ యను 

కుమార మును గలిగిరి. వేళాక-నో పూరి వను 
జరి 

ac) 

కుమారు డనియుం జెహ్మంబడినది. 

మరీచి గోళము లేక నక్ష త్రవుం -- 
(నకుతిములు భారతీయులు'ఫ ర్తించినవి చూ.) 

వరం కచ్చము (కచ్చ బేశముచూ.) 

మరుచ్చ క్రవర్తి - పహోడళ మహారాజు 

లలో నొకడు, (మహారాజులు చూడుడు.) 

మరుతగో త్రవం౮-- (జమదగ్ని ఖిడా ఉప 
గణము చూడుడు.) 

మరుత్యన్తుంశం-కండి ధర్ముండు. తల్లి 
మరుద్వతి. (ఈమె దముసికుమా క్రై) ఫోదరుడు 

జయంతుడు. 

మరుత్తు చకవర్తి --- ఇమ్య్వూక నంతతి, 
eg wy సాతి 

సూర్య వశ త తీయు(డు, తండి యగ్ని వర్తుండుం 
ప + ఓ ac 

పుత్రులు నహుషుడు, అంబరీషుడు. యయాతి 

కుమారుండు నరిషంతు. డని వేరొక చోటకలదు 

ఈయన గొపు, కతువ నరివవా(డని,పసిది. ఎ_తావు.ల శ్చ (అన 
మరుత్తులు ౭ (వాయువు) సప్తమ 

రుత్తులు- దితగర్తృ్య మున జనించినవి. ౧* ఆవ 

మహుడు, 

శ, అతివహుండు, ౫. అనువాహు:డు, ౬. పరీ 

నాహు(డ్కు ౭, వహుండుం 

ఇంకను మరుత్తు చక్ళన ర్తి యిత్యాకుని తమని 

కొమారు(డగు నాభాగుది సంతతీయం దవీకు 

తు (అనంబడు వానికి కొమారు(డు. ఈతని 

కొొమారు(డు నరిష్యంతుండు. మరుచ్చకవర్తి 

యాగముల నెక్కవగా వేసినవాండు, యాగోప 

కెరణముల నన్నింటిని బంగారముతో. జేయిం 

చిన వాండనివివరింపంబడీనది, మహాధనవంతుండ్కు 

మురుద్వి 9ధా చద్రి-జీలక్,-చీనాబ్ నదులు 

కలసి చంద౦భాగయైన నదీభాగమున కీపేరు 

౨. వీనహు:డు, 3. సంవహుండు, 

2891 మర్క-టకికోర న్యాయము 

కలదు. ఈ వేరు బు ్ వేదము ౧౦-౭౫ యందు 

వాడబడినది. పంజాబు చేశములోనిది. (దళ 

పవిత్ర) పవావాములు చూడుడు). 

మరుదేశవంం-- భారత యుద్ధకాలముస 
కురుసై న్యముల కిది యొక విడిదలతావు. 

మరుధన్వదేశవుం-- (అంబరీమ. పుర 
రాజ్యము చూడుండు, 

వురువవంం-ా-లా. 0628 Car- 
yophyllatum. ఆంగ్ల Sweet Marjoram.- 

సం, కులకక్క, మరిచకక, మరుకి మరువ. 

ఇది పరిమళేముగల మొక్క. శ్రీలు దమన 

మునువలెనే దీనిని శిరస్పునం దలంకరించుకొం 

దురు. దీని రస, శపాయ, చూర్షములందు "వేడ్ 

చేసి కార్భ్యరోగము, తాపము, పత్యము, 
సైత్యభమ, మేవాము, విడాహము, వివదో 

పషము, శేవ్మము, తయరోగముల నివారించు 

గుణము గలవనియు, నజకులను మాన్నుళ క్రి 

గలదనియు, నించుకవిరేచనబదముగూడ గల్లిం 

చుననియు- జెప్పబడినది. 

మరువర్గనానది-చీనాబ్ నదిలోకిస్త్వార్ 

వురముకెడ సంగమించు నొకచిన్న నది. 

మరుస్థలి-_దీని నిప్పుడు “మార్యార్? 
అనుచున్నారు. మారవభూమియో లేక మారవ 

ఖండమనియో యొక ప్పుడు పేరుండజేనందురు. 

దీని పశంస పద్దవు రాణము, ఉ త్తరఖండము 

౬౮ అ ధ్యాయమున. గాననగుచున్న ది. భవిష్య 

తు రాణము పతిసర్ల 3౩-౨ యందుననుగలదు. 

(మరుధన్వ జేశము లేక సాళ్వ బేశ్రము చూ 

మర్మటకికోర న్యాయనుు -- కోతి 
పిల్ల తెల్లిని గట్టిగా పట్టుకొనును గాని తల్లి పట్టు 

కొనక కొమ్మలలో గంతులువేయు చుండును. 

వీల్ల పట్టు గట్టిగానుండక జాతీపడిపోయిన సావీల్ల 

ను తల్లి వదలి వేయును. 



మర్క-టగోత)ము 

_ (కణం ము మర్మ్కటగోత్రవు- (కణ ఉపగణ 
చూడుడు) 

దర్భ టాయనిగో త్రము- (కణ్వ ఉవ 
గణము చరాడుండు) 

వుర్మగోవా (మరగ్గావ)-- (పోర్చుగ్ 
కిండియా చూడుడు. 

= (విష ఉప మర్షణగోతంqము (విమ్ణువృద్ధ ఉప 
గణము చూడుండు. 

ముర్తా విశ్వా న నదుల ంగముము 

(దోహ్రి- అయాధ్య రాష్ట్రములోని జా 

బాదు జిల్లాలోని మరే ర్దా యనం బడిన 

తావ్రన (మరా విశ్వానదుల సంగమముకడ) 

దోహ్లీ యనంబడిన తావు కలదు. ఇటత ల్సింటి 

యంధముని యాశగిమ ముంజె నట. ఆతని 
కుమారుండగు శర్వణుని దశథరధమహాోశాజు లేడి 

యనుకొని చంపెనంట. వుతకోకానలతేవ్తు(డై 

నయం౨ధముని దశకథునకు శాపమిచ్చె నట. 

గానచె దనధుంకు ణ్ రాము నరణ్యవా సమునకుం 

బంపి తాను వుతశోకానల తప్పు డె మరణింప 

వలసి వచ్చెనంట, 

లా, Ficus Indica వం రిచెటం - 
హో ర 

అనియు, ficus Bengalensis. 

Banian tree. సం, న్యగోధః, వటక్కి థ్నీరిం 

ఆంగ; 

(న్యగోధగణముం జూడుండు. ) వటవృవీ.ము 

హిందువులకు పవిత్రము, సంయుక్త రాష్ట్రముల 

లోని యలహాోబాదుకడ పియాగకుం చేరి 

తీ వేణీసంగ మమున నకుయవటమును, బిహారము 

లోని గయానగరమున వటవృతుమును, నుత ల 

"బేశమునందలి శ్రీజగన్నా థమున వటన్ఫకు 

మును పిసిగయా తా” స్థలములు. అందు కడ 

పటి రెంటికొంట్ను విత ఏర్చనం జేసి వీండములు 

_వెచెదరు. , మరియు దత్నీణామరా _ర్యవతార 

మున మజ్జి చెట్టుక్రింద నె మౌొనవ్యాఖ్యచే బర 

2892 మరిచెట్టు 

బవ్మాతత్వమును బర మేశ్వరుండు లోకమునకు 

బోధించెనని యద్రైతులమతము. 

ఇది నల్లమజ్లి తెల్లనుట్లి యని ద్వివిధము. 

అందు తెల్లనిది “శృంస్టమని  యాయు ర్వేద వైద్యు 

లందురు. మతి శెట్టు చక్క-నినీడ నిచ్చునదిగాన 

బాటల కిరుపక్క-లను దీనిని నాటుచుందురు. 

దీనినీడ దట్టముగాన చల్ల గనుండును. కది చీర 

కాలజీవి యగు చెట్టు 

గోప్ప మే చెట్టు కలక త్తాకడ సిబ్బూర్ 

అను కౌవునగల యుద్యానవనముసం దొకటి 

ఫురాతనపుది గలదు. అది ము, దహీణ 

మధురావురమున, పాలయంపట్టు రాజూగారి 

బంగళాకుం జేరియున్న దొకటి గాంచందగినంత 

చెద్దమతి. 

మట్టిచెక్ర $ పొాయచూర్ద ములు లోనికిచ్చిన 

నజీ ర్ట యతిమూ త్రము, నుబ్బుజాడ్యము,జ్వ రా 

తిసారముల నడంచుననియు, జిరకాలము సేవిం 

చిన కాయసిద్ది గల్లుననియు, జిరకాలజీవియగు 

ననియు, మత్ పట్ట రసకపాయములు చలవేసి 

తాపము, చైత్య వికారము, బడలిక్క వాంతులు, 

ఇ్యాసల నివారించుననియు, మల్టీ మాక ల రస 

కపూయములు మేవాశాంతి నొనర్చి రక్టపెళ్యే 

మడంచి వి రేచనబద్దము గల్లించుకు గాక, మజ్జి 

చిగుళ్లు నమలుచుండిన నోటిపూత మానును, 

మజ్రియూడలతో దంతథావన మొనర్చుచుం 

డిస సమ_స్స డంతేరోగములు నివారణమగునుం 

పండ్ల చిగుళ్ళు గట్టిపడును. మత్రీపండ్ర్లలోని 

విత్తులు మేహ శాంక్కి వీర్యపుష్టిం గల్రించుననియు 

మృరిపాలు లోనికిచ్చిన మేహశాంతి గల్లించి, 

కుష్ట్ణరోగమును సైతము మాన్సుననియు, నోట 

పుక్కిలించి యుమిసిన నోటిపూత నివారణమగు 

ననియు, మజ్ఞయూాడల చూర్ణము గాని శప యం 

ముగ్గాని (స్త్రీల కుసుమరోగము నివారించు. 



మెినది 

ననియు, సగ్నీమాంద్యము నడంచి యించుకొవా 

తము జేయు ననియు జెప్పంబడినది. 

మజ్జి యింగువ, జీలకర్స, దాల్చిన చెక్క, 

లవంగాలు విరుగుడులని యందురు. 

మర్రెనది (Murray river)—6స్లేలి 

యాయందు పెద్దనది+ ౧-౨౦౦ మైళ్ళ పాడన్ర 

గలది. దీనిసంబంధియగు డార్డి ంగునదితోంగల్చి 

యా బెళస్థులు గర్వముగ ౨౩౧౦ మైళ్ళ పొడ 

వందురు. 

డివెడింగుశేంజి కనుమలందు పుట్టి దశీణా 

స్టేలియాలోని యలగ్జాండినా సరస్సునందు 

కలసిపోయి యవ్వలిదెసయందుండి చిన్నపవా 

వాముగ వెలువడి సముదిగామి యగును. 

మొదటిభాగమున నీనదీజలములు భూమిలోని 

కీంకిపోవుట సన్న గిలి, కొన్ని పండ్లతోటలం దడుప 

మాత్ర ముపయోగించెడిని, 

ఎటులనయినను నీనదియు దీని యుపనదులు 

నుపయోగించు నదులనియె జెప్పవలసియున్న వి. 

మలకగో తం ము-(సంకృతి ఉపగణము 

చూడుడు. 

వులద బదేనవుం--- కరూశ చేశముకడనే 

మలద చేశ ముండిన దనియు, దాని కుత్తరపధ 

మని బేరుండె ననియు తెలియుటకన్న “వేచే 

మమియు. 'దెలియకున్నది. "రామాయ ణఆమున 

సీచేశపిశంస కలదు. 

మలపతిగో తర ము-(జమదగ్ని వత్సఉప 
గణము చూడుడు. 

వులపాక ధాతుపాక దోషములు 
(థాతుపాక మలపాశ దోవములు చూడుండు) 

వంలబారు జిల్హా-ా- మళయాళ ేభము 

లోనిది చెన్న పురిరాజధానిం జేరి యున్నది, 

ఇచటి నుహమ్మదీయులగు మాస్తా లధికసంఖ్యా 

800 
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కలు గలరు. కాలికట్టుపట్టణము [న న గః 

ఇవి "పెద్దపట్టణము ఇది జామోరీస్ పీభుని 

ఒమించారీప ధా నష్టానము. దీనికి శోపూరు 

శేవ్రపట్టణము. తేలశ్చ్చోరి వేరొక శేన్రవట్టణము 

కన్ననూరు రసా వాం నల్లులు పురము 

పాన్నా సీవురము '(Pం0nn2ni) వేరుపట్టణములు. 

మలయపరంతము --- కావేరీ నదికి 
దకీణఇమున  పశ్స్చిమకన్వమల దపవీ.ణంపుకడ 

భగము. కోయంఒత్తూరుకొండ లలోవ మార్గ 

మునకు దషీణముగనున్న పర్వతము మొదలు 
తిరునాన్యూ-రుకొండల కీ పేర్తువ ర్హించునందురు. 

బం దగ _స్టృకాటమను ప క్యతమున తామ) 

ర్ట నది జన్మస్థానసమిాప పమున నగాస్త్యాశ మ 

వండి నద(6ట, 

మలయువారుతవుం --- (చంద నగరి 

చూ.డుండుు 

“వులయి దేశపు సామెతలు = 
అరంటి చెట్టు రెండుసార్లు కాయన్ర. 

ఎవ్వరు మిరపకాయలు నమిలి తే వారి నోరే 

మండుతుంది, 

ఒకయింట నిద్దరు సవతు లుండుట్క ఒక 

బోనులో రెండుపులు లున్న చంద మే. 

కోపమునకు కండ్లు లేపు. 

చిక్కు_డుగింజకు తనపాదే తెలియదు. 

చెజకవ్యవసాయము పెదవులసెణే చేయ 
నారంభించుటా? 

చెవులు పట్టుకొని లాగితే (ఎద్దు) రాకపోతే 
పెపని కొమ్ములు పట్ట కొని లాగడ మే ! 

దారితప్పి కే "బాట, పారంభమునకు తిరిగి 
రావలసిన చే? 

నోరు మంచిదికాకుంకే శరీరమునకుబాధే ! 

వీశాచమునకు జడిసి వీనుగను పట్టుకున్న ట్లు, పై 



మయలయధ్వజుండు 

పఫులియెనా తనవీలలజోలికి పోదు. 
0 యగ 

వెయ్యను సంరవీంచుమని పెద్దపులి కప్ప 

శగించినటు. 
య 

మహారణ్యములో మయూరనృత్యము. 

ముతికిగుంటచుటు గాబుచేరినటు. 
లు య 

రెండుచారుల రంపము. 

రెండుపడవల పెనిలు చుట య పాయకరము. 

లోతుకు (నీటిలో) దిగినకొలంది చలిఉండదు. 

వులయధ్వజు6డు--పవీరుండు, చిత్ర 
వావాను(డు నను మారు పేకలుగల యూమల 

యధ్యజు(డు దవిడ 'చేశపు రాజు, అనం గా పాండ్య 

"జీ ళాధిళుండుం మవ్వాదిస్నృతులలో న్తండు 

సంకీర్టుం డని చెప్పబడినది.  తనకూంతురు 
చిశాంగద నర్జునుండు “పెండ్లి యా డెను, 

అర్జునాది పాండవులు స.కీర్ణ లగుటచేతనే 
సంకీర్థుండగు (చితువావానున్సి మలయధ్వజని 
కూతురు. చితాాంగదను వివాహమాడుట 

యసంగతముశకాదని విమర్శకు లనుచున్నారు. 

వీరిరువురకునుజబ్బించినవా(డుబ భో నాహను(డు. 

మలయధ్వజుని కోరిక మేరకు బభ్ఫువాహా 

నుని నాతనికే దత్తత నిచ్చెను.ఆకాలమున నవ 

సరము కలిగినను యుద్ధము నకు దత్తు నాహ్యానిం 

పరు.బకానొకసమయమున సీబభువావానుండు 

తనతండి9యగు నర్జునునితో . బో రాడుటయుు, 

నర్టుమని జితోస్మి యవివించుస్థితికి. చేచ్చుటయు 

మాత్రము సత్యము, అట్టయ్యును మహాభారత 

యుదమున మాత మిబ భువాహానుండు చేయి 

చేసికొనలేదు. కాని మలయధ్వజుండు (చితవా 

వానుండు లేకపివీరుండు) మాత్రము మహాభా 

రతయుదమున6. బాండవులకు సహాయు(డుగా 

బోయి మహాకెౌెర్యముతోో బోరాడీ యశ్వతా 

మనే జచ్చెను. 
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దావిడ చేశ పభ వగు నీమలయధ్వజుసం 

బంధముగూడ పాండవ సాంకొర్యము నే దృఢపర 

చుచున్నది. 

ఈమలయధ్వజుం డతిరథుండు,ం 

వులయా అదేశనవం౦-శన్యాకుమారియ[ గ 
మాది, కొంఠణముదనుక పశ్చిమకనుములకవ్వల 

సముద )ముదనుక నుండిన చేశము.ఇం దిప్పుడు 

తిరువాన్కూరు రాజ్యము, కొచ్చినురాజ్యము, 

కొంత యితర భాగములు బంటీ పవీండియక్ మల 

బారుజిల్లాలుగ నున్న చేశము. దీని నిప్పటికి మళ 
యాళ చేశ మనుచునే యున్నారు, 

తొలుత చేర కేరళము లనుపేరుల. బర7డి 

దట. తులువ, ముషీక, కువ, శేరలచేశము 
లొకప్పు డిందుచేరియుండె నంట, 

ఇప్పటి లీరువాన్యూ-రు రాజ్యపు రాజధాని 

యెయున్న దియు, నాంగ్లులచే ‘Trivandrum’ 

అని విలువంబడుచున్నదియు నగు తిరువనన్గ 

శయనవురము అనంతపద్మనాభ (విష్షు టేవుని) 

వేతుము; గొప్పధనవంతమగు దేవస్థానము. 

దీనిని చైతన్య స్వామియు నిత్యానంద స్వామియు 

దర్శించినటుల చెప్పబడినది. 

పద్మపు రాణ, ఉత్తరభాగము ౭౮ యందు 

ప్రశంసింపంబడినది. 

వులాకా సెటల్లెంటు--ఇది ఫ్రైయిటు 
సెటల్మెంటులలో నొకటి, (చూడుండుం) 

వములొౌని క్షత్ర ఇయులు-- (చౌహోను 
తతయులు చూడుడు.) 

మలినదర్పణన్యాయవుం అద్దము 
నకు. గళాయివెడీ ముఖమునసీడ యందు సరిగా 

కన్సించకుండుట యః స్పష్టముగా. డెలియని 

బోధంగార్చి యాన్యాయము వాడుదురు. 

మల్లూజస్ న అయిదన్ చరిత్ర (గం 

థవుం--౩ది పారశీక ఛావలోని చరిత్తోనోం 



క మల్లూాటణస్ న + గరంథము 

థము* కమాలుద్దీన్ అబ్బరిజాకు పండితుండు 
దీనిని రచించినవాండు, ఈత(డు తసవార్షశ్యద 

శయందు చనిపోపుటకు రెండుసంవత్సేరములు 

ముందుగ క్ర వె. ౧౪౮౦ పొంతమున దీనిని 
స సెనంట. ఇందు ెండుసంపుట ములు కలవు. 

మొదటి దంతయు తెమూర్ (లేక "తామ లిన్ ) 

చక్రవర్తి రి చరిత; 'రెండవసంవుటమున నాతె 

మూర్ వంకస్థుతచరిత్యయును, క రాటాంథ నా 

మాీజ్య మేలిన వపయానగరకాల్వ చకోవర్తి రి 

యగు ఇమ్మడి చేవరాయ, మహో రాజచరితగయు, 

నింక తా నెవ్యరి రూంలు గొల్యుండీ 

బహూశరింప(6బజెనో యట్టి పారశీ కాద్యితరభూ 

నాధుల చరిత్సలునుగలవు. పరిశ్లీలక లీచరి తయే 

లభింపకుండీ న నిమ్మిడి చేవ రాయ మహారాజపా 

లనమునా.టి విజయనగర సామాజ్య పరిస్థితులు 

బయటం.బడకుండ. పోయియుండుననుచున్నారు. 

ఇందునుండి విజయనగర సంబంధ భాగమును, 

బెంగాలు సివిల్బర్వీసునకుం జెందిన C. J. 

Oldfield I. ౮5 గా రాంగ్గ భావలోని 

కనువదింప్క, దానిని సుప్ఫసి దపరిశీ లకులగు Sir 

Henry M. Elliot పండితుడు పరిమృ 

రించి యున్నా (డు. 

అబ్బు రజాకుగారి 

యిపాక్ , ఈకుటుంబము సమర్క్య-ం౦డు దేశమున 

హోరట్పురవా_స్పవ్యు లిపాక్చండితుండు పారశీక 
చకివ ర్తి పభుత్వమున ళక్రాజ్డీల్ యుద్యోగము 

కొంతకాలమును, “ఇమామ్”? ఉద్యోగము 

కొంతకాలమును చేసి వారి యాస్థానపండితుం 

డుగ నుండెను. అప్పటప్పట నాయననుండి 

ధర్మ గంథములనాచ కవ_ర్రివినుచుండువాండంటం 

ఆయనసుతుండగు మనగ౦ంథకర్త (చరిత 

"కారుండు అబ్జుర్రజాకుగారును గొప్ప విద్వాం 

మండు, అరబ్బీ భాషా వెైయాకరణి, 

తం వీరు. జలాలుదీన్ 
య 

ఆభాపా 

2895 వులూటణనస్ న,..గ౦ంథముూ 
cn 

వ్యాకరణమునకు (అజ్ఞుద్దీన్ యాహ్యాపండితుని) 

విపులముగు గొ ప్పవ్యాఖ్య రచించి, సుల్తాన్ 

సారూఖ్ గారి కొంకిత మిచ్చినవా(డు. అందు 

సర్వనామములు, ప్యత్య యములు. జళఠాలో 

వివరింపంబడి యుంటం చా అది మహో 

గంథమని పాగ డలంగాంచుచున్న గ ౦థము= 

ఈచరితకారుండు జయని రచకివర్షి రియాస్థా 

నమునను, గ లాన్దేశ్ర మున నను, పార లీక సుల్లోన్ 

ప" భుత్వపు రాయబారిగ నుండినవాండు* 

ష్ పతులమన్న నల6 బడసి 

పీ-రట్పురము జన్మస్థాన మనియు, క్రీ వె.౧ం౮౧౩ 
నవంబ తారవ'కేది' జన్నకాలమనియు, ౧ర౮-౩ 

అక్టిబరున మృతినం దె ననియు జెప్పంబడ్నది= 

క్రీ, వె. ౧౪౪౧ లో రాయభబారిగ నియా 

మింపంబడీ, హోర్మజు కేన్ర పట్టణము న రెండునెల 

లావీవేయంబడి, యమోడ చెక్కి యరబ్బీజేశ 

మందలి “ఉమా”న్సింధుశాఖ్షానున్న మస్టాటు 

శేవునందు దిగి కరియా ట్పట్టణమున శరీరా 

స్వ _స్తతచే నాగి యట ననారోగ్యవంతుండౌట 

సహర్ పురమున కోడు నరిగి యట జ్యేష్ట 

సోదరుండు మౌలానా ఆఫీఫుద్దీన్ అబుల్వహాబు 

గారు మృతినొంద, నాయనయపరశ రలు నెణపీ 

యటనుండి తిరుగ నోడసషెం బయలు చేతి 

పందొమ్మిది దినములకు గళ్ళికోట కెవున భరత 

చేశము నకం జేరి, యచటిప్రభుండగు సామోర్ 

(జామోరీ౯ొ దర్శన మొనర్చి, (బహుశః. 

ఆయనే విజయ నగ రాథిశ్వరు డని తలంచిగాం 

బోలును) యాజునెల లచట వసించి పిదప 

నెట్టకేల కటనుండి భూమి పె బయనము సాగిం 

చుచు విజయనగరముకుం జేరి చకివ ర్తి దర్శ 

నము జేసి మన్న నలందుచు. గొంతకాల మట. 

నుండి, శలవు గైకొని మరలి డెబ్బదియైదు దిన 

ములు పయ నముసల్సి తన చేశము నకు జేరుకొ" 

నియెనంటం అక్క్మా-లమున విజయ నగరచక “వరర్డి 

నవాందుం 



మలెయా బేవము 

ఇమ్మది చేవరాయమహో రాజు (చేవరాయ లను 

పేరుగల భూపతులలో రెండవవా(డు. పరిది 

సంగమ రాజవంక ము. 

నులెయాదేశవుం---ఆసియా ఖండమున 
నిండూమైనీ స్పెనెన్పులాయం దున్నది* ఇది 

చిన్న సంస్థానములుగ చీలి యున్నది. కొంత 

భాగము సతూంరాజ్యమునం జేరి యున్నది, 

ఉ త్రరభాగము సయాంలోనిది. స్రేట్సులలో 

ముఖ్యమైనవి ఉత్తరమున కెడా, 'పెరాక్సే 

దవీణమున జో-హూరు స్తేట్బును 

స్వ బేశభూ పతులచేం కశ్రాలింపంబడు 

పెరా క్సేటు, సెలాంగోరుస్తేటు, నైగీ 

ట్సునుు 
"పెద్దవి. 

చున్నవి. 

సేటు, సెంబిలాన్ సేటు, పాహోంగు సేటు గలసి 

ఫిడ లేబడ్ మళే స్టే ట్పనంబడు చున్నవి, ఇవి 

చొటీషుప్రభుక్వము వారి రతణయం దున్నవి, 

ఇట నొక బి”టీము శెసికెంటు గలండు, ఈ 

యనయీ మ లెయానసేట్సుకు పాకమోపునరుగను 

బోర్ని యో హాకమోవనరుగను గూడనుంకును. 

కాభూనంధి మలయాను భూమికిం గల్పును, 

దేశమున దగరంవుగనులు వి సారముగం గలవు 

ఏట్ట్రయందు చీవావారు పనిచేయు చున్నారు. 

-జీనమున మేంగోస్టినముతోంటలు విసారముగం 

గలవు, ఆచెట్ల కిదియే స్య'చేశము. పిజలు 

మలయా తెగ వారు. ఆదిని సుమ తాద్వీపవాసు 

లంట. వారుమహమ్ముదీయమతస్థులు, ఫోడిపం టె 

ములు మొదలగువినోదముల నభిలషించువారు. 

మలేరియా జ్వరము (34212541 
Fever)—9ది సూతుజీవ్రుల( wంrms)జాలికి 

జెందినవురుగులనుండిక ల్లు నంటువ్యాధి. ఈజ్వర 

మునకు గారణనుగు సూత్మజీవులకు (Para- 

sites) మూడు జాతులుగలనని యింతదనుక 

జరిగిన పరిళీలనలనుండి తేలినది. ఏటికి రూప 
భేదమే గాక రోగలక్ణభేదము గూడ గలదు. 

2396 మలేరియాజ సరము 

మొదటిదగు Plasmodium Vivax, లేక 

Laverania Malaria, రెండవది Plasmo- 

dium Mlaria, మూడవది Plasmodi- 

um Falciparum malaria అను పేరుల 

బరం౭7డిని. ఇందు మూడవది దుష్ట డాతిజ్యర 

మును గల్లించును. మొదటిది రెండవదిసామాన్య 

జాతులు. 

సామాన్య జాతులం దింకను Benign జాతి 

యనియు, Quartan జాతియనియు, నొకొ-క 

దానియందు ెంజేసిభేదములు కలవు, మొదటి 

దగు Plasmodium Vivax పురుగుల వలన. 

గలెడి జ్వరములకు జ్వరమువదలిన దాది తిరుగ 

తేగులుటకు ర౮ గంటలవి రామముండెడీ ని. దీనికి 

“Benine Tertion” అనెదరు, ఇంక శెం 

డవ తెగపురుస జరమువదలినదాదిగా మూడు 

దినములు విశాాంతి వదలి తిరుగ జ్వరము గలి 

గించెడిని. దుష్ప్టజూతి క్రీవిధానము లుండవుం 
ఉన్ల చేశములం దీజ్వరవ్యాధి యధికముగ 

నుండుటయు, సమశీతోన్లప9 జేశముల వేస 
వియందు దేకించుటయు, మ న్యంపుఃబ చేశముల 

నివి తరుచై గన్పించుటయు, నీటిపాజుదల నరి 
లేనితావులం దిది వర్ష ములుముగిసినపిదప నెక్ట 

వగుటయు గమనింపం దగిన యంనము లె 

యున్నవి. - 

ఈరోగమునకాయు ర్వేద వై ద్యులు భీత్తపెత్య 
జ్వరమని పేరిడియున్నారు. ఇందుం జెవ్క_ భేద 
ములజ్వరములు చెప్పబడినవి. ఈజ్వరముతగు 

లుటకుంబూర్వ మించుక మత్తు,నొడలు ఫారము, 

అస్వస్థత శరీరమున వ్యావించియుంట లక్షణ 
ములు. జ్వరముతో. దలనొవ్చి, వెన్ను నొప్పియు 
నొకొక్క-ప్పడు కండ్లనొప్పలు సిద్ధమగును ఈ 
జ్వరమున మూండవస్థలు కలవు. మొదటిది న్టీత్ర 
కావ. ఇందు చలి వణప్క నెగిరిపడుట యు, 



చు లేరదియాజంరము 

నొకొ)_కరికి నోటిపండ్లు కదలుట్క సలుపు గల్లి 

యుండును, రెండవది యు స్లావస్థ. ఇందు కాలు 

సేతులు మంటలు, తలవేండి మొదలగు లత్ణ 

ములు గల్లియుండెడిని. మూండవది స్వే దావస్థ, 

శరీరభాగములందుం గాన్మిశరీర మంతటను గాని 

చెమటలు పట్టి జ్వరము తగ్గుటతోం గొంత 

-విశ్యాంత్ కల్లిన ట్రుండును, ఒకొొొ_క సారి 

జ్వరము తగులుట యన, నీమూండవస్థలు 

"కూడ సంభవించును. Sr Re. Ross పండీ 

తుడు గొప్పపరిశీలన లొనర్చి మలేరియా 
Parasities పదు నేనుకో ట్లుండు నని బహి 

రంగపణిచి యున్నా (డు. గులాబీ చెట్టయాపల 

వానన యాీాపేరాసిటీన్ ను నశింప జేయునని 

చెప్పబడినది. ఆంగ్లవెద్యు లీరోగమునకు 

“క్షినైను?? తగినయావధ మనుచున్నారు. మలే 
రియాదోమలకాటునుండి యావురుగులు శరీర 

మందలి యెజ్దనిర_ కము (Red Capsules) 

నందు. బి వేశించునని యందురు. (దోమలు 

చూడు(క్లు* అంటువ్యాధులు చూడుండు. సూత్ము 

జంతువులు చూడుడు. పె రాసిటిని చూడుండు, 

ఇంక సీసందర్భమున నీ మ లేరియావురుగును 

గూర్చి యించుక వివరించుట సమంజసము, 

దోమకాటుతో మలేరియాపురుగు మనుష్యుని 

ర _క్షమున( జేరును. రోగిర కము నద్దముపై 

నలంది భూ తద్దముతోోం బరిలీలించి నయెడల. 

జిన్నయుంగరము వలె నానూత్మ్జీవి యగు 

పజెడిని, ౮295౬165 తరుచు పురుగు వృద్ధియె 

సంతానముం గనును. లి ట్రగుటకు మొదటి 

తెనవురుగునకు ర్ర౨ గం! లకాలమును, రెండవ 

తెగపురుగునకు ౭౨ గం! లకాలమును బట్టు 

నని తేలుచున్నది. మానవశరీరమం దిట్లు వృద్ధి 

నొందిన మ లేరియాపురుగు, వివిధావస్థలం జెందె 

డిని, బాగుగ సక సందని శడపటిలకువ స్టరర9ి 

2897 మలేసియా 

దీపము గర దందా)కారము నగునని చెప్పం 

బడిన ది. 

మనుషమ్యుం డగుకోగిని దోమ. కజచుటతో 

ర_క్షపానమున దోమశ్రరీరమునం దీపురుగు చేరి 

యట గుడ్డు పెట్టును. తిరుగ నాదోమ కాటు 

వలన మనుష్యశరీరములో నికి జేరుచు, రోగ 

మును వ్యావింపం జేయు చుండును. దోమకడుఫున 

పురుగభివృద్ది యగుటకుం బదిదినములు పట్టును. 

మానవశరీరమునం దిది ప్రవేశించిన దాదిగ పది 

దినములకు జ్యరముకలుగ జేయును. శ్రీవురున 

రూపములు దోమలం చేరృడకుంట నొకిక 

సందర్భము నం గల్లుననియు, న త్రజీ నావురు 

గులు నళించుచుండు ననియు పరిశీలనలవలన 

(్రువపడినది. (దోమలు చూడుండు, 

(గైగోమియా జాతిదోమ్మ అనాఫిలీన్ జాతి 

దోమ, క్యూ లెక్సుజాతిదోమ చూడుడు. 

మలేసియా (Malaysia) — ,9ది 

“ఓపీనియా'యండలి యముభాగములలో నొకటి. 

ఇది పసిఫిష్క-.మప*సముదమునందలి వాయవ్య 

దిశయందున్న ద్వీపసము దాయము (ఓీసీనియా 

చూడుడు). మ లేసియా ద్వీప సమూవామున 

కీస్టిండి యన్ ఆర్చిపీలెగో యనియు. వాడుక 

నామము గలము ఈద్వీపములు ‘Sunda 

Islands? అనియు, బార్ని యోద్సీ పమునియు, 

ఫిలిప్పైన్ ద్వీవము లనియు (ఇదు సెలిబిస్ 

ద్వీపము 'జేరియుస్నదిఎ “వెంంలుక్కా-.*ద్వీపము 

లనియు నాల్లు తెగలుగ శ్యాస్ర్రజ్ఞులు విభజించి 

యున్నారు. మరికొంద రిందలి యేప్యాటిష్క- 

ద్వీపములను వేరుసమూపహాముగ గెన్నుడురు. 

కొందరు సె నాల్లింటిలో నే కల్పుచుందురు. 

కొందరు భూగోళి శాస్ర్రజ్ఞ లివి యానియా 

సంబంధద్వీపములే యనియెదఠు. 

మలయావా రన్తుపేరుగల ప్రజ లీద్వివముల 

నెక్కుువగ నివసించుట. జేసి యీాద్వీపసమూపహా 



మల చిదంబరము 

మునకు మ లేకి యమూయనుపేకు కలెనందురు. కాని 

యిీద్వీపముల యాదిమనివాసు లనాగరికులును 

కకారులును నగు సీగోంజాతివా రనియు వారిని 

మలయా వారు మధ్య భాగములకు. దరిమి 

రనియు. చేలుచున్న ది. 

ఈద్వీపము లన్నియు బర్భతేమయములు. 

అందు. బక్కు- లగ్నిపర్వతములుగ నున్నవి. 

చార్చి యోద్వీపమున రత్నములు బంగారము 

దొరకును. లబూఆక ద్వీపము న మంచిరాశుస 

బొగ్గజాడలు గలవు, 9ది చింటేముప్రభుత్వము 

వారిది. వీటియందు మిరియములు, జూాజికాయలు, 

లవంగములు ధాన్యము, చెజుకు, కాఫీగింజలు, 

నీలిమందును జక్క గా బెరగుచుంట గాననగు 

సన్న ది. 

మలయాజాతిపజలు పెదురుశరిలతో పం 

డిళ్ళు వేసి వాటిన గృవాములను నిర్మించుకొ నె 

దరు. వాటి నెక్కుటకు నిచ్చెన లుండును. ఏరు 

పడవలను చతురతతో నడుపు నేర్చు గలవారు. 

కొందరు వర్తకము చేయుచుందురు కాని దోవీ 

డిగాండంని పిరికి వదంతికలదందురు. ఏరు మహా 

మ్ముదియమతస్థలు. 

వ్యలె చిదంబరము-(సేరావ చూ). 
వుల్లతాళము-( తాళములు చూడుడు). 

వుల్రదేశవలు--- చుల్ల దేశములు. రెండు, 
లేక మూండ్తు గాననయ్యెడినిం మహాభారతము 

ఛీషపర్వము ౯ వ అధ్యాయమున దూర్చున 

నాకటియు బశ్చిమముననొకటియు రెండుమ ల్ల 

చేశములు జెప్పంబడీనవి. బుద భగవానుని కాల 

మున గుశ్షనగరపాంతమున నొకమల్లచేశము 

చెప్పబడినది. ఇప్పటి కాశీయా (తొెల్లింటి 

కుశినగర) పా9ంతమునంగల పాటిదిబ్బల నా 

కాలపు మల్రభూ పాలసామంతుల పాసాదము 

ముగ నచటివారు జూవుచున్నారు. రామాయ 

28398 మల దేశమూ 
య 

ణో త్తవకాండము ౧౧౫ వ అధ్యాయమున 

శ్రీం రాముడు తనసోదరుండగు లక్ముణునిపు త్రం 

డగుచంద) కేతునకు మల్ల చేశ ముసంగి రాజుగ6 

జేసెనని చెప్పంబడినది. ఇది ఇప్పటి ముల్తాన్ 

వురపోంత దేశమని "పెక్క-ండు9 పరిశీలకులు 

దలంచుచున్నా రు. ఈవురము రావీనదియుభయ 

తీరములం దున్నదిగా తేలుచున్నది. 

పూర్వము సా లినాన వ్రురమునియుండి న యా 

నగరము కాలానుగతిని మూలస్థానపురముగ 

మారి, ఇప్పటికి ములా ననంబకుచున్న దంట, 

ఇది సూర్య వేతి మంట, 

గీశ్షేతిముందర్శించి ఇట బంగారునూర్యవి గవా 

ముండీనటుల వాసియున్నాండు. అప్పు డిదియే 

చేకపురాజధాని యట, మల్లుల చేశ వూనియు 

నప్పుడు జాచ్య రాజులు చేశమును పాలించు 

చుండీరని యు వాసియున్నాండు: అలగ్టాండరు 

చరిత్రకారుండు దీనినిమల్లుల చేశ మని పేర్కొనిరి. 

ననన 

ఇప్పటిములానువురమునకు దథీ,ణము గానా 

లుమెళ్ళదూరము ననున్న సూర్య చేవ స్థానమును, 
౧ ౬ లి యి 

సూర్యకుండమును (శీకృష్ణుని సుతుండగుసాం 
a) 

బునకు పాపమువలన గల్లీన కుష్టువ్యాధి నాపు 

కాన సూర్యునింగూర్చియిట తపంబొన ర్చెన(ట. 

ఇది సాంబుండే పితిప్టించి కుండము [దవ్వించె 
నని చెప్పబడినది. దినింగూర్చి భవిమ్యపు రాణ 

బ్రహ్మ+౭ 'రయందును, (బవ్మాపురాణము౧-౧ రం 

యందును (ప్రశంసలు గలవు, ఇది యిక్కాల 

అగు ఒకతి అధ మున సుప్రసిద్ధ సూర్య తేత)మై దసరుచున్న ది 

భవిష్య వురాణ, బ్రహ్మ ౭ర్రయందు సూర్య టేవు 

నర్చించు పూజారులను శాక దీపమునుండి యా 

దిని రప్పించిరని చెప్పబడియున్నది. 

తొల్లింట రాజధానీపుర ముండిన తావున 

హీరణ్యకశ్యవుని రాజధానియుంగడెన(ట. అప్పటి 

దానిపేరు తెలియ రాకున్ననుపెళ్క-ండు హిరణ్య 



యమ లనాథుండు 
రు 

శథ్యపపురమని యుండియుండినదిగ తలంచు 

చున్నారు. క న్నింగాము పండితుడు? నళేయని 

పోల్సియున్నా (డు. 

మహాభకు(డగు పిహ్లాదుం డిటచే విష్ణు'చే 

వుని నృసింహావ తారమున రతృణం బడిసెనంటం 

పాతకోటలోని నృసింవా బేవస్థానము హిరణ్య 

కశ్యపుని నివా సభవన ముండినతావంట అందలి 

స్తంభమునుండి యవతారమూ ర్తి వెడలిన తావు 
నే దేవస్థాన 'మేర్చడియెనంట. ఇప్వుడాపరిసర 
ములను “పహ్హ్లాదపూ? రని వాడుచున్నారు. ఈ 

చేరు పహ్హాద పరి పాల నమునుండి గల్లియుండు 

నందురు. 

ఇప్పటి ములానునుండి యేబదిమైళ్ళదూర 

మున సులె మాస్ పర్వతమందలి యొకకొండ 

చరియకు స్ఫన్లోద పర్వత మని వాడుఠశ నామము 

కలదు. అటంగల యొకసరసు స్సులోని కటనుండీ 

పహ్లాదుండు తండియాజ్ఞ మేరకు తోసి వేయం 

బడెనంట. ఆతావులన్ని యు. బంజాబులోని వే. 

రామాయణమున మల్లభూమియనియు, మ 

హాభారతేము,సభాపర్యము 9౧ యందు మాళవ 

యనియు. 'బేర్కొనంబడి నట్టియు, రామాయ 

ణో త్తర ౧౧౫ యందు మల్ల బేశమని ప్రశం 

సింపంబడిన చేశ మిదియే మైయున్నది. 

వుల్లనాథు(డు-జై జై.నతీర్ణకరులలోనొక(డు, 

(కీర్ణగరులు చూడుడు. మల్లనాధుడు 

(మల్లినాధుండు). +చిహ్నాము పంభము. ఇవ్వకు 

పంక శుతింయుడు. తండి కుం భనృ పాలుండుం 

తల్లి పజావతీ బేవి. జన్మస్థలము మిధిలాపురము 

పొడవు-౨౫ధనస్పులు, వర్షము సువర్ణ చాయ. 

ఆయు వేబది 'మైదు వేలు. గ ణధర్చ్పంఖ్య ౨౮ 

నీర్యాణస్టలము సుమేరుశిఖరము. అంతే రాళము 

౫౪ లతుల సంవత్సరములు, 

మల్లపర్యతము --- వశేశనాధ (జైన) 

2899 మల్ల శా(న్ర్రమూ 

శ్నేత)ముండిన పర్వతమున కీ చీరుంజెనుం 

మల్లంపల్లి నాగభూషణకవి-- ఆంధ్ర 
శవులలో నాధునికులందు. బరిగణింప( బడిన 

వాడు, ని యోగి బా్రావ్మాణుండుం సె వమత 

స్టుండు.. వారితసగోతము. తండి) చేరు తిను 
రాంతేకారాధ్యులు. 

రచించినది బసవవిజయమను శే వమత్మగంథ 

ము. పద్య కావ్యము, 

మల్లవర(వు వాలేశ్వరకవి--ఆంధళవు 
లలో నాధునికులందు పరిగణింప. బడిన వాండుం 

పాకనాటి నియోగి బాహ్మణు(డు. (పాళనాదు 

చూడుడు.) శె వుండు, గాౌతమనగో తము. తండి 

చేరు పోలయామాత్యు(డు. కావురము మల్హవ 

రమో లేక యా పాం్టిన్ష మో యని తో ె డిని, 

ఈకవి భల్లాణ చరిత్రమును పద్య కావ్యముగ 

రచించి ఆంధ చేశమున బళ్ళారిమండలములోని 

విన్నకోమయందలి మల్లవరమున సుపిసిద్దుం 

డగు నాశేశ్వరస్వామికి గ్భతి సమర్పిం చెను, 

వముల్లగాస్త్రవం--- మల్ర శ్నొన్ర్రగంథము 

లిక్కాలమున6 గానరాకున్నవి. గాని కసరతు 

చేసి మల్ల విద్య నెజీంగిన వారుతరతరములు గజ్ఞాప 

కపరంపర పోపీంప6 బడుచు నెజ్రుంగుచున్న 

కొన్ని యంశముల పేర్ల నుమాతిము వివరింతుము. 

ఆంగ్ల మల్ల శాస్త్రము మే మిందు గ కొన లేదని 

యెబుంగునది. 

ఉపఏడములు ౧౬- ౧ దండనిలకడ, _౨ 

కదలునిలకడ, ౨ కదలు మెలకుప, ర విదళింపు 

నిలకడ, ౫ దిశావదిథలుు ౬ పాదపు నారువు, 

౭ హస్టవుపారువు, ౮ డేవాపు సౌరువు, ౯ 

నయపుపారువు, ౧౦ ఏవ, ౧౧ రాకడ ౧౨ 

ఏఠసర, ౧౩ పెసర ౧౪ రుంఫు, ౧౫ ఫికష్క 

౧౬ కరలాఘవము. 

కాయమాన ములు౧-౨-విమ్లు దశ ము,-3౨కామ 



ఇ₹ాణము,5 నాగబంధము ౪ తొలకరిమెజుఫు 

ఫో అర్షీనుత్తు,' ౬ విస్పందు, కవాలా ల రంత 

౮ పదఖండము,౯ ఉరొతాడు, ౧౦ లోబి త్రరి 

౧౧ వెలిబిత్తరి ౧-౨ సర్పాంకుశ్లము. 

గతులు ౧౨ ౧ వారిగతిి ౨ గజగతి, 

9 వ్యాఘగతి, ర మహీపవగతి, ౫ జంబుకగతి, 

౬ కుక్కుటగతిి, ౭ మారాలగతి, ౮ హరిణ 

గతి, ౯ చటకగతి, ౧౦ పవీ.గత్కి ౧౧ తాండవ 

గతి, ౧౨ నరగలతి, 

దండలు ౧౨ ౧ సమదండు ౦ గజదండ, 

కి భృంగిదండ్క ఈ ఎడవమవరదండ, ౫ కుడివర 

దడ, ౬ భృంగిపటలము, ౭ వేసరపుదండ, 

౮ సింగపుదండ, ౯ పోదలికదండ, ౧౦ అడు 

గడుగునకుం గల్లుపొదలికదండ, ౧౧ మద్దెల 

సంచుదండ, ౧-౨ కుక్కు_టపుడండ. 

నరకులు ౩ - లోవెలినరకు, గుజ్జరిధుముకు 

నరకు, ౩ చూరణనరకు. 

పచారములు ౩9.౨ - ౧ భా”ంతిము, 

_9 ఉద్భాాంతము, 3 అఫ్ఫుతీము, ర అవిమ్మ 

తము, ౫% అహికము, ౬ అవిధము, ౭ ఆశరము, 

ఛా అవిశరము, ౯ వికృతము, ౧౦ మిశ్నితము, 

౧౧ మానవము, ౧౨ నిర్మర్యాద, ౧౩ చిత 

కమ్ము ౧౮ భిన్నము ౧౫ సవ్య జానువ్రు, 

౧౬ అపసవ్యజానువు, ౧౭ &ీపిమ్కు ౧౮ 

దృతము, ౦౯ సవ్య బాహువు ౨౦ వినీత 

చాహున్రు ౨౧ తి బాహువు, ౨.౨ సవ్యో త్త 

రము _౨౩ ఉత్తరము, ౨౮ సవ్య కరము, ౨ 

తుంగబాహున్రు ౨౬ పధితేము, ౨౭ యాధి 

కము, .౨లా అపృపష్థపవావారణము, ౨౯ా వల్లి 

తము, 3౩౦ కుంచితము 3౧ స్వ _స్తికముు 3-౨ 

గుడంబము. 

పరువడులు ౧౨-౧ ఎడమయడుగు (పరు 
వడి ౨ కుడియడుగు (పరువడ్సి, 3 కదలు 

2400 సము మల్ల శాస్ర 
పరువడ్కి ఈ చాటుపరువడిి ౫ కోపుపరువడి" 

౬ ఒంటియడుగుక ల్తెర (పరువడి), ౭ సర్సబందు 

కత్తెర (పరువడ్సి, ౮ చిట్టడుగుక శ్తైర(పరువడి); 
౯ జాగినక తెరల (పరువడి), ౧౦ పొదలికక తెర 

(పరువడ్మి, ౧౧ పావురపుపావులపరువడి, ౧-౨ 

జాగిన పావులు (పరువడ్. 

మొనలు ౧౨ ౧ లోమొన, ౨ వెలి మొన్క 

౩ ఉసిమొన్య ర చతురుమున, ౫ వుణ్యంపు 

మున ౬ పాపంపుమొన ౭ చాటడుగుమున్మ 

౮ చాటకుగు మొన, ౯ కదలుమొన, ౧౦ అర 

మోటు మొన, ౧౧ నెరమోటుమున, ౧౨ సరి 

"తాళంపు మొన, 

విన్నాణములు 3_౨- (వటిని విన్నాణము లని 

వాడుచున్నారు.) ౧ కొక; ౨ రకొొక్కి-స 

కి. డొక్కస్క ర ముళ్తెక్క ౫. కుమ్మరింపు, 

౬. జోడింపు, ౭. సందుసీసకమ్కు ౮. గొన్తు 

డూరును, ౯. సవమసీసము, ౧౦. సురాటంబును 

౧౧+ చేవ, ౧-౨ కరదనము, ౧౩ కల్లంబు 

(కల్లము) ౧౮+ తోట్టి, ౧౫ కిట్స్, ౧౬. బరి 

పోటి, ౧౭. రొండివేటు, ౧౮ పణము, ౧౯. 

కర్గాతు, ౨౦. సుభారము, ౨౧. చోంగణము 

౨౨. పెట్టాగ్రు ౨౩ రూణింపు, ౨౪. సరి 

బిత్తరము _౨౫. వాటీళము, ౨౬ లాగు, 

౨౭. సింగిణ్సి ౨౮% పాదనివారణము, ౨౯. 

పదగళా పి ౩౦, గళక త్రెర్క ౩౧. నృసింహము, 

8౨. కాభనిలకడ. 

విసరులు ౧౪ :- ౧ ఛార్కు ౨ ఛాణు. 
5. ధోడ, ౪ ఉద్ధడ, గం అ _న్లిటీక, ౬. టీక్క 
లం నాట్య, ర ధారుధాణు, ౯, రూటు ౧౦ 

ధాణుక పాలు ౧౧ థారకొపాలు ౧౫ ఛాణు,. 

ధథార్కు ౧౩ కథాక్క ౧౪ ధాణుధాకం 

ఇంకను పల్లిటీ లనియు, దండెము లనియు, 
చేరీ లనియు, మొదలగునవి 'కొన్నిగలన్రు గాని 



మలారిలింగ శేతిము 
య J 

నరియగులెక్క_ గానరాదు. ఇంకను, నివి దేశ 

భేదములనుండి వేర్వేరుపే రం బరగుచుండు భేద 

ములగ మెళకువతోం గూడియుండుటయు, శొ 

(స్రుగ౦ంథములు లేమికి. దోడై యిదమిళ్ధమని 

వ్యాయుటకు వీలు గాకున్న వి. మధ్య కాలము 

లందు మహమ్మాదీయులవశ మై యీావిద్య చాల 

వజుకు మాటినదనియమె చెప్పవలయును. ము 

శ్యాన్ర్రబోధనాపీ దేశముల ని కాలమున 

కళ త్రాలొఖానా)? లనుచున్నారు 

మల్లారిలింగకే తము - “నిజాము రాహు 
మున రాయ చూరుముండలము ననున్న వ్నెతము, 

సుపఏసిదము., 
/ థి 

వుల్తారిషష్ని- (సా-ంధపప్యి చూడుడు. 
ఖా శు © 

వంల్లారెఢడికవి ---ఆంధ్యకవులలో మధ్య 
కొనవులందుం బేర్కొ_నంబడిస రాజకవి. కెడ్డి 

కులము. రాదళ్ళగోతంము. తండి) పేరు కాచ 

భూపతియని వాడుకగల శాచిరెడ్డి. పీరింటి పేరు 

కామిచేనివా రనియు, డిల్లీయందు పాదుపాచే 

గొప్పమన్న నలందినటులంజెప్పంబడిన కామినేని 

కామా రెడ్డి యోాతేనికి నోదరుండనియు వాడుశకలు 

గలవు. మల్లారెడ్డి సొప్పశినభక్తుండు. వెయా 

కరణి యనియు, వేదాంతశా(స్త్రువిదుండనియు, 

ఒశనీవాగమశ్మాన్ర్ర విశారదుడనియు నిదర్శన 

ములు గలవు, మలా రెడ్డి సామంతభూపాలు.డె 

గోల్కాండభూపతియగు మాలిక్ ఇబిహెంపా 

పొాలనమునాటివా. డందురు. "పెక్క-ండు)కవుల 
నాదరించి పోషించి నవిద్యా భిమాని. 

ఈరాజశవి రచించినవి శివధర్శూ త్తరఖండ 

మును పట్బకివ _రిచరితొము ననంబడు పద్య 

మట్బృశివ _ర్రిచరిత) యాత్యా 

సాంతేగద్యములో “ఇతి లీంచుద్చిశ్క.నవోలు 

పట్టణప్పసిద్ధ సరి త్రటావలంబ సిద్ధ రా మేళ్వర 

వరప్రసాద సమాసాదిత?: అని చెప్పికొనియుంట 
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కావ్యములు. 

2401 మల్లి కాధ్దునపండి తా రాధ్యులు 
య జు 

నిప్పటి నిజాంరాజ్యములోని చిక్కనూ రని తేలు 

చున్నది. ఇటనే సిద్ద రా మేక సృరశివలింగము 

సుప్రసిద్ధము. ఈకవి మల్లా కెడ్డియు అటనో లేశ 

నాపాంతముననో సామంతెభూపాలు(డుగనుండి 

యుండనోఫు, 

మల్లా కెడ్డనృపతి గొప్పశివభ కుడు. ఈతని 

రాజ్యమునం దే గోదావరీనడీతీం యమున వేముల 

వాడ యను వేతుముసంగల రా జేశ్వర స్వామి 

యం దీతని కపారభ క్తి గలదందురు. డిల్రినగర 

మున కామినేని కామా రెడ్డిని గారవింఛచినది 

యక్చరుచశంవ _ర్రియని వినుచున్నారము 

మల్లా రెడ్డి కాలమున గోల్కొండ నవాబు 

మాలిక్ ఇ బహీంపా యగునేసి, ఇడి సరియ 

గునోకాదో పరిశీలింపవలసి యుండును. అనంగా 

కా బేని కామినేని కామా రెడ్డి యోమల్లా రెడ్డికి 

సోదరుండు గాకుండును. ఇంకను మల్లా గెడ్డ భూప 

తి యింటిపేరు కామినేనివారు గాక ఇంకొక 

యుండి యుండవలసివచ్చును. ఇది యింకను 

పరిశీలింపం బడందగినదని మాయభిమతము. 

మల్లికార్జునపండి తారాధ్యులు--ఈ 
మహాత్మునుండియే శవారాధ్య భాహ్మణు ల్ో 

సర్ఫ్బు శివభ క్రినిధానముసకు 

మనియు, బస వేళ సరులాచరించిన ,శివభక్తికి వారి 

నుండియ బసవాచారమనియు వాడుకలుగ ల్లెనుం 

పండితాఇా రము వేదోకాగమవిథధానము; బస 

వాభవాఠము శేవ లాగ మోక్షము. మల్లీ కార్భన 

పండితులు తూర్పు గోదావరీ మండలములోని 

దామైూరామ నివాసియనియు, బుగ్యోది, గాత 

మసగోత్రజుం డనియు, తల్లి పేరు గవరమ్మయ 

నియు, కోటిపల్లి (కోటిఫల్సి కాపురనుండగు 

అవాంత రారాధ్యులవారి శిష్య డ నియు, కీచు 

౧౧౬౦-౭౦ పాంతములవాండనియు, బస వేశ్వ 

రులకు నమకాలికుండనియు, సుపిసిద్ధపరిశీలకు 

పండి తాఇవార 



లా రాలా. te 

మల్లి కాపఠరాదము 

లగు చిలుకూరి వీరభద౦రావుగారు. బెల్పియా 

న్నారు. గొప్పవిద్వత్క-వి. శివతత్త్వసారమను 

పద్య కావ్యము రచించినవాండు. సుష్రిసిద్ధపరిలీ 

లకులగు భండారు తమ్మయ్య దేవరగారు బసవే 

శ్వరులమృతి క్ట వె. ౧౧౬౯-౭౦ యని నిర్ల 

యించిరి. మల్లి కార్భ్జన పండితులకు బస వేశ్వరులు 

తనళివభ' క్రివిథా నము. డెల్పిరంట. దానికి పండి 

తులు “ఆ॥ వె॥ జననిసైనిపేమ జనయితిపై 

భక్తి | వదలలేనిబాల పగిందినేను | భక్రిమోది 

వలపు (బావ్మ్యాంబుతో పొత్తు! బాయంయజాల నేను 

బసవలింగా” అని పీత్యు త్తరమిచ్చి వారి 

జూడ గోరిరంట. కాసి వారును వీరును కలుసు 

కొనకముంచే బస వేశ రులు మృతినందిరని విని 

తనశిష్యు నిపరిముఖము న శ్రీ శాలయాత) తనకు 

గానుచేయించి తాను వెల్లి గాంమమునందు మర 

ణించిరని చెప్పంబడినది. (బస వేశ్వరులు చూ.) 

మల్లికా వెళూదవరు-( తాళములు చూ 

మల్లిచెట్టు---లా. Jasminum Sam- 

bac. ఆంగ్ల Jasmine tree. సం. మల్లికా 

మదయ స్తీ 

ములెజాతియం దైదు భేదజాతులు గలవు 

౧ త్రిపుకమల్లిక, 9 మోహినీమల్లీక,3 వఓప, తీ 

మల్లిక, ఈ మోహనమల్లిక, ౫ వృత్తమల్లిక 

(బొండుమళై లేక బొడ్డుకు ల్లైయనిను ల్లైపూవుల 

పరిమళము సుపసిద్గము. క్ తలయందు 

పరిమళమున్నకే యలంశరించుకొనెదరు, హిందు 

వులీపూలతో బేవుని పూజింతురు. గౌరవార్థము 

మశ్రైపూదండలను పూజ్యుల మెడ నిడి గార 

చింతురు. 

మళ్లెపూవులు వెండుకలకు నే తములకు బల 

మొసంగు ననియు (ప్ర్రీలక చనుకుదురగుతరి 

పాలు చేవురాకండ నాఫుటకు దోసెడుపూల. 

జితంకకొట్టి పెనికట్టిన యావుననియుం జెప్పం 

2402 మళూచికముూ 

బడినది. ఆకులరనము లేశ వేరురసమునందు 
వాత పైత్య రక్షదోవముల నడంచ్చి నేత 

రోగముల మాన్సి శుక్ల వృద్ధి గల్లించు గుణము 

గల్లియున్నది. అడవిమ'ల్లెయాకు రసమునందు 

ఊలబుతుళూలల నివారించుగుణమును, నొగ 

రుపు, ధ్యనిగ లదగులను నివారించుగుణమున్యూ 

గలదని చెప్పబడినది. 

మశ్రైయందు గాననగుముఖ్య జాతి భేదములు- 

తుప్పలవలెం చెరిగి పూచుజాతియున్సు తీగలుగం 

బాకి పూచుజాతియు _ యున్నవి, ఇందు 

ముదటిజాలిముంచే యాకులభేదములు పూవుల 

భేదములు గలవు, తేక్కినజాతులు గానబడవు. 

అడవిమలెతీగజూతి యధమపుజాతిదిగ చెంచ 

బతు 

మల్టిఫైక్సు, టెలిగ్రాపి--3ది ఎలెక్ట్రిక్ 
"బలి గావీయం దొకవిఛానము. దీనిమాలమున 

నొ శేతంతినై నేశకాలమునం బెక్కు- వార్తా సము 

దాయములనొకటితోనొకటి కలసిపోకుండ నొశే 

సారిగ నిరుచెసలనుండి వాయించుచు తంతీవా 

రల నంపగలుగుచున్నారు, ఇటుల నెప్క_వపని 

జరుగుచున్న ది. 

(తంతీవార్తా యంత్రము చూడుండు). 

మకఠశూచికవంంాఇది యంటువ్యాధి; త్వ 
రగా వ్యాపించునది. మూడు లేశ నైదు లేక 

యేడు దినములు తీవజ్వరము గల్లి వీదప శరీర 

మున బొక్కులు పాగిరంభమగును. ఏటికిం 

గుండలని వాడుచున్నారు. ఆవి తరుచుగ ముఖ 

మునందు పారంభమై కిందికీ పాదములకు 

దిగును. డీవినిసవ్య (వు ౬బోతేయ నెదరు. కొందరి 

కింకను పాదములకడ నారంభించి ముఖమువర 

కును బె కెక్కి- తిరుగ గిందికి దిగును. దీని 

నపనవ్య వుం బోత యనియు ననుటకలదు. ఈ 

పోతలందు విధము దవ్పినవో. బా9ణాపాయ 
ము కల్లునందురు. 



మహోానాలాండు 

మశూచిపోత చులకన యగునేని మైదుదిన 

ములకు. బొక్కు-లు చితుకనారంభించును. దీనిని 

చిలుకుట లేక చిలుక బారుట యనివాడుచున్నా 

రు. ఇంక పోత బరువగుతరి నిరువదియొక్క_ దిన 

ములవరకు చిలుక బారక్ నిలుచుటయుం గలదం 

దురు. తరుచుగ నేడు, తొమ్మిది, పదునొకండు 

దినములకు జిలుక బారుచుంజెడిని. ఈవ్యాధి 

మనుష్యులకు పశువులకు మాత్రము దాకుచుం 

డును. దీనికిం గారణమణగు సూత్మజీవ్రలంగార్చి 

యింకను పరిశీలనలు స్పష్టపర్చ లేదు. 

కుండలలోని చీమును వేరొకరికి నూదితో 

గుచ్చి ర_క్రమునం దంటించినచో వారికి యా 

వ్యాధి తగులుటవలన కుండలలోని చీమునం 

దీనాత్ముజీవు లుండునని కేలుచున్న ది. కండ 

లెండీనను వాటిపొలుసులం దీసూత్ముజీవు లుండీ 

గాలిలో నెగిరి యరమైలుదూరముదనుక గాలి 

తోపోయి వ్యాధిని వ్యాపింప జేయునని కన్లానం 

శిడినది. 

ఈగలుహాడ సీరోగమును వ్యావీంప జేయు 

ను. బాగుగ పక్యముగాని యాహోరమును దిను 

వారును, బలహీనులును, రోగిసమోపమున నివ 

సించువారును నీరోగమునకు సులభముగా 

బాల్పడియెదరనిచెప్ప(బడినది. ఈరొగవ్యా ్రికి 

పసువు, వేంపాకు నిరోధము లందురు. పశ సారి 

యూరోగము6౬ బడినవారు జన్నమున దిరుగ సీ 

రోగమునకు పాల్పడ కుందురని యనుచున్నారుః 

ఈరోగవ్యా పీకి నిరోధముగ పిభుత్వము వారు 

టీకాలను వేయు చుందురు, ఈరోగము కొందరి 

కంధత్వముం గల్లించును, 

మపోనాలాండు--- దవీ.ణాఫికాయం 
దలి రోడ్లే శియాెబరిటరీలో దహీణ రోడ్లో వయా 

యందు చేర్చంబడిన "బరిటరీ. (దతీ.ణాఫిశా 

అము ను-రో ఎకేశియాయును చూడుండు). 

2408 మనూరియమహమ్ 

వుసకావతీ పురవు--- దీనిని అలగాం 
డరు చకితకారులు మస్సగి యనియు నక్చరు 

చక్రవర్తి చరిత్రకారులు “మూవ్నగః రనియు 

వాసియున్నారు. యూ సూప్ జాయి జేశమున 

(స్వాత్ శుభవస్తునదీతీరమున బాజోర్చురము 

నుండి _౨౮ మైళ్ళదూరమునం దున్ని. Mac 

Crindles Magasthenes and Arrian 

౧౮౦ పుటయం దీపట్టణ మ లెగ్టాండరు దాడీ 

నెదిర్చినాల్లురోజులునిలువగ్లెనని చెప్పంబడి నదిం 

మనశకావతీపురము మసకెనోయిజాతినారి 

జేశపు. ప్ర థాననగరమని అరియన్ వా్సెను. 

వంసుర(పప్పు చెట్టు (మశారపప్పు) 

లా. Cicer-lens-సం. మంగల్యకక్కి మసూరకి 

మనూరిక, రాగదాలి, లాసక 9,ఏిహికాంచనః 

ఇంకవు మరికొన్ని తావ్రలందు కల్యాణ బీజః, అని 

యు, గభోలికః అనియు, తాంబూలరీగ9, అని 

యు గాడ నాడియున్నారు. హీందీభావయందు 

“మసూర్? అని వాడెదరు. శరీరబలము, వీర్య 

బలము గల్లించి యించుశ్ వెత్యో దేశము, 

నించుకక ఫకాంతియు జేయును. ఉ తరహిందూ 

స్థానమున కందిపప్పు సెనగపప్పు వలెనే 

ఏనిని పవత నాగ వాడుచున్నా రుం 

బహవః యిది యెర%నిరంగుగల కందిపప్పు తెగ 

లోనిది యో లేక ఒటాణీ బోడిశ్రనగవంటి వేరు 

జాకతిడికయోా యయియుండును, కొందరు దీనిని 

చిరుశెనగప ప్పనుటయు. గూడగలదు, 

వుసురవిహారవుం---స్పెయిన్ పరి కీలకం 
డుడ్యాణ దేశ (వు పురాతనరాజధాని యగు 

మంగుళూరు నకు నెరుతిదిళ గా నిరువది మెళదూ 

రమున (బు నేరు దేశమున) నున్న యిప్పటిగుంబ 

టోలుగా బోల్చీయున్నా డు. 

వుసూరియువ్ం (Masurium)—9ద5 
యొక Chemical Element అనియు తలవం 



మసౌల్ దేశము 

బడుచున్నది. దీని Symbal Ma. అనియు, 

Atomic number 48 అనియు చెప్పబడినది 

క్, వె, ౧౯-౨౫ సంవత్సరమున Noddack 

and Tacke అనువారలవలన కనుంగొనబడీ 

నది. Rhenium తోం Aoస Mineral 

Columbite నందు దొజకునని చెప్పంబడీనది. 

వుసౌల్ దేశవంం-(అల్జజీ కా దేశము చూ. 

నుసాల్ పటణవు ---౩ది మెనపొళు 

ఫఘంహమూ చేళమున బగ" స్ క ఐదీతీరమునందు బు 

దమునగరముప క కరము గా ౨.9౨౦ మె” మార 
అమి వ 

వమన నున ది చట నానదె వర్శితోన్నశ్య స టే 
is వ శ్ 

నే న. ఇ అర్య వా 

hh ఈ షా - రసలు, నా కంల అది 

ఏ జీ మునకు ఖుగును 

నశుమ నుండును 

న ర్రకసా? ము 

నైయున్నది, త్ టి కా ర్యా కారస్తాలుక వ్యు 

మ 

న మెర సా . 

మశాల్ ఒక వా నడవుచేవము, 

తావు గాన కాటి కాళ్వానావ్వు * శమును గొ-త 

గలదు దీని జుట్ట యుండు కోటనగోడ లామమై 

ళ్ళుండును. .అవి క్ కొన్ని భాగములు ని వీచి యున్నవి. 

నాటికాలమున _ సల్లా యుద్దీను, నాదర్హాల 

ముట్టడుల కాగిసవని చరితొప పిసిద్దము. Fe 

వీమయంను విస్తారము నేయ (బడి, చేశ చేశముల 

కిగుమతిచేయంయబకు బట్టల తానులకు మసౌలిన్ 

తానులని వాడుక గల్లీ నానాటికి మజిలిను తాను 

లనంబడుచున్న వి. ఇతర చేశములందు గూడ 

చేయంబకుచున్న వి, అస్నీరియా సామాీజ్య కాల 

మున రాజభానియగు నినివేనగర పరిసర గామ 

మెయుండిన సీమసౌ లిప్పుడు పట్టణము నకుం 

దూర్చు ననుండు మైగ)నునది కవ్వలి "హాచ్చు 

తగ్గు మట్టిదిబ్బలు నినివేనగరవు కావున జూపు 
నట్ట య్యెను. టర్కీ-వారి పరిపాలన కాలమున 

ంచి వర్తకమువెడి, యేగ బాట లేక గష్టతర 

గానుమై, సుల్తానుగారి సామాిజ్యమున నేగ 

2404 మసౌల్ పట్టణము 

చాటలేనితాపని క్రీ. వె. ౧౯౦౦ (పౌంతమున 

నొక యాతస్టుండు |నాసియున్నాయడు. ఐరోపా 

మహాసం శాిమానంతరము బిిటీ వధికారమున 

బాటలు నిర్మింపం బడినవి. _టర్కీ-పభుత్యము 

నాటివం తెన( నదియందలి సీటి భాగము) పడవల 

వంతెనగను, మెరకభాగము రాతివం తెనగను 

నేటికిని బాగుగనే యున్నను, నిటీవల చక్కని 

ఇనుపవం తేన వెడల్పుగ నిర్శింపంబడీ మైగ్నిను 

నడిదాట ్వీలశుచున్నది. పట్టణము సెకుసచు 

పరిశుభ్రత నందినది. ఏమ్యా ద్దీపము లమర్చంబడీ 

జస | బౌగ్చా. శు-వునాల్ యినుపదావఏ చూ. 

బింతయె శాక విడి ఇనాక్ (మెసహౌళేమి 

రమ్యా బేశమునందున్న పు గాతనస్థల మం 

AYO యున్ నె ట్సుక ధాందు దెనిపెక సలు 
ర లో 

మైగిన్ నది పె నోడలవో మసాుకమండి బాగ్దా 

మవ? . మనకు పకేషముగ వ ర్రకమునడచుచ్చు 

రాకి పోకలు జెగసమంజడెనంట. మసౌలుపాంతే 

ంఛుగల రాళ్లు విశేషముగ దొరకు 

చుంట పముతు వొక టి చేగట్టంబకుచు పట్ట 

ఆము కతెల్లనిరంగుతో నగుప తష షు; అర 

ముంజుట్టి కోట గలము. ఇది మవామ్మదీ ము స్థల 

మని మహామ్మదీయులును, చే.) స్తవస్థలమని కై) 

_స్తవులు ననుచున్నారు. ఇట నిప్పుడు ఛాల్తీయన్ 

పాటి) మార్చి యు (జగదేశివడు) న్కు నెస్టోరి 

యన్ పాట్రియార్చియు (జగ కేశి కుండును వసిం 

చుచున్నారు. వేరొక జాకో బటు బిషప్వుగురుం 

డును నిటనే గలడు. ఇటకు సమిపమున నేగల 

"రెండుదిబ్బలను తొల్లింటి నినివేపురముండిన తా 

వుగం జూపుచున్నారు. దానిని చబోవోలా సార్ 

భూపతియు, వేండీన్ భూపతియు. గలసి సంగర 

మున నాళ నమొనర్శ్చిరంట, అది క్ర ముం ౬౦౬ 

సంవత్సరమంట. 

ముల తెల్ల శర 

yp వె. ౧౮౪౫లో దానిని ఆర్హి యాలో 

జికల్ పి భుత్వశాఖవారి ప్వేరణమునం ద౦వ్విం 
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చిన Layard పండితుడు గొన్ని అస్పీరి యో 

లోజికల్ పదార్లములం బయలు చేరందీసీయు 

న్నాయు. అందు కొన్ని ఫలకములు బై బిలునందు 

వివరింపబడిన జలప్ఫళే యము (deluge) కధల 

గూర్చిన విషయముల. దెల్సునవి కలవని చెప్ప 

బడినది. పరిస సరములంనున్న వేరొక చిన్న దిబ్బ పె 

నొక మళలీదు గలదు, అందు జోనాపి గవ కృగోరీ 

కలదని చూపుచున్నారు. మోటారులలో నట 
వ్ 7 గ గరి కురా" 

నుం. నాొదగిన కొంతదూరమున సిన తా ఎను 

pe ఘు Pa ఫ్ at ణా 

టంట సతాం 6 జూాెపెవరుం అది బ పదునందల 
న a= 

బి = శారా 71 hear న్ 

చె. సుం అషంట్ fo వర పనన కలా 

Oe మ బగ యు లో a=) రొజంతా TT d 

ప!) ఈణద నేం ద నేరు ముం సై సూ LURAY Ar 
లో a. 

జ దొ లలో ల Pd మి. అనాలా WEEE ETE TUDE సుర్ 
లో ర్ 

లా బై జాలా శతా ఇ జట్టు గా న్ా జో 

గీ ట్ి న్ న్న ప గో జూ ల్లా వ్ర EL TE చి, తవు: 

ఆలో వూ ! a 

అన్నం ద bru ణ్ లే య య? 
కును సం లెకవుున అసిసపన(6ట 

లో > Ca ల ళీ 

కూల నకు వి దూంమునంకు మోబా 

కు రం మై న వ పుా 

= పంకా ఆర్ కోవమను నామము 
లో 2 

“కుం బోనగును. అట నాహూన ప న్ 

సమాధిశలదు. అది యాతా స్థలముగ నున్నది. 

దాని గనిపెట్టుకొని ముక యూదుల (౮ 65) 

కటుంబమున్నది, వారేడాని యజమానుల(ట. 

'తెల్య_యాఫ్ గామసీమ శ్రీల సొందర్భము 

నకు. బేరందినదని అచటివారనెదరు. ఆదివార 

ములం దచటివారు వింతేదునుల ధరించుట 

గాననగుచుండును. న 

మసౌలునుండి వేరుబాటను గొంతదూరము 

నందు “బె ఇధి": యను#ే పేరుగల గాచుమునను 

నాపరిసరసీమయందును యాజిడీలను ప్రజలు 

గలరు. వారు విశాచపూజ నొనర్బువారనియు 

వారిప్రిధాన (మతుపిశాచాలయము పేయిక్ 

ఆద యను గాగమమనియు నచటివార నెదరు. 

ఆ సెయికు ఆది వీశాచవూజాస్థానమును కతిప 

యదూరముననే బాటెం గలదు. 

2405 . మవామండుజాతి మహమ్మాదీయులు 

వుహతాసి ప ఇయత్నేన తమిసాం 

యాం పరామ్రుశకా కృష్ణశుక్షవివేకం 

హ్ నకన్ఫి దధిగచ్చతీఇతి న్యాయువుం- 

గాఢధాంధకారమున నెంతటి పరిశీలకుని క నను 

తెలుపు నలువు భేదము గానరాకుండునని 

భావము, 

మహతి దర్శ: వుహన్తుఖం తదేవ 

కసీనికాయా ముఖం రితి న్యాయము-- 
"పెద్ద శుద్దమునందు ముహోబి- బము గది గన్పించు 

నాశూారమే యణుమాత(పు వే టిగుడ్డులోని 

వాపయుందును గన్పించునని భావము, 

నుహతీనదాామాళవచేకశమున చ జల్నది 

స్ “చూపిం 1! శ బవ కనా. మే 
“oi Dred నన్ కం ఇం RE ar కుచ డు 

మ్ 

యనుచు నారు. 

దీవిప్రిశంస వాయువు రాణము ౧-౦౪౫-౯౭ 

నోశమునం గలదు 
mn 

mo నా వాన నా 

సానను పేరం బణగెడు నోసూల్న దేలో లియా 

నడి, దీనింహార్చి న ప్రశంస బు గ్వేదము 

౧౦-౭౫యందు గాననగును. 

వుహద్గంగా గంగానదియొ కృ_జఒక శాఖ. 

దీనిని మ్ నో యనియు వాకుమున్నారుం 
ఇది హు నదియ ఎదు సంగమించును. 

వుహవుండుజాతి వుహవ్తుదీయు 
లం --ఏ!సీ ము పశ్చిమోలత్త తర సరివాద్దో పరగణా 

సంబంధమువ ఖై బరుకనుమమార్తమున కుత్ర్తర 

మున కాబూల్ (కుభాా నదివరకు వ్యావించి 

యున్నది. డురాండులైనుకు తూర్పున పీరు 
వసించుచు:డుట కలదు. కొండలవమయవమెన 

సీమ. ఏకు పఠాన్ జాతికి జెందిన యు స శాఖ. 
తెల్తిట ప్ ఇ రాన్ దేశపు నార్యజాతిగ 

బోల్చుచున్నారు. పుస్తుభామ ను త్రరవిధాన 
మున మాట్లాడు వారు. 
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మహమ్మదీయ ఇస్థాముముతని షే 
ధములు -- చెవభ క్రివిహినత్క నిషా పానీ 

యములు, పంది, మతగ9౦ధములందు నమ్మ 

కము లేకుండుట, పవ _క్రలందు నిరననబుద్ధి(గల్లి 

యుండుటయు, మతవిభులు నాల్లింటియందు 

బాధ్యత లేకుండుట, విగంహారాధనము సహిం 

చుటయు నివి న ప్పనిషేధకార్యములుగం జెప్పం 

బడి నవి. 

వుహవుదు-- ఈమహాత్ము. డరబ్బీ చేశ 

మందలి ఖురాయివ్. తెగలోనివాండు.తేండింవే 

రబ్బుల్లా.తల్రిపేరు అమోానా. తన్నినా నము మకా 

నగరము. 

ఈచర్నిత్ర వివరించుటయందు మతమున కను 

కూలించు మాహాళ్మ వము లనేశములు దారిపొడ 

వునను ముసల్ల్మాను గింథక ర్త లచేకులు (వాసి 

యుండిరి. ఏమతమైన నాకరీతిగ rere 

గంధము న కట్టే వివరణములను వదలి మనా 

మ్మ దుగురుని జీవిత చరితము (వాయుటయె పద్ద 

తీయని చదువరు లెజుంగం దగినది. 

పరిక మదీనాకావుః స్థులగు అబ్బుల్ మతలీబు 

గారు ఏలా వతాలువునాను నాగార గర 

మునం దుండుతేణినే తెండి గారగు అబ్దులా గారు 

చనిపోయిరి. తల్లిగారగు అమిోానాబీ మక్కా- 

యందు కీ* వె. ౫౭౦ సంవత్సరమున వీరి? 

బ్రనవించిరి. ఏరియింట “బరాకాి” యనిపేరు 

గల యాడుూవొనిస యుండెను, అది బాల విశ్వ 

సనీయ. ఆమె బాలుని కపచారము లొనర్చు 

చుండునది. వీరిజన'కాలమును Mr. Perceval 

పరిశీలకుడు A.D. 570 అగస్టు, 20 శకేదీయని 

నిశ్చయ పజిచియున్నా (డు, 

అశేవియాచేశమున గాప్పవారింటి వి ల్లలను 

పట్టణములందు సెంచుటకన్న నెడారియంద లి 

ఇొకప'ల్చెటారం జెంచుట "శ్రేయ స్క-ర మని 

. 2406 మువామ్నదుూ 

తలంపంబడుచుండునది. మణియు నెడారియం 

ప జయ జ rd న దలి జనపధవాసు లపుడ పడు పట్టణముల 

"కేతెంచి, యిది యొుకవ్న తిగ వీలలం గెకోొని 
ల ap QQ. 

తమ గాామములకుC గొంపోయి పెంచుచు కోరి 

నతరి వారితండుల కావీలల నప్పం౭జెప్పుచుండు 
7 య 

వారు. దానికి. గొంత ప్రతిఫలము వారికీయం 

బడుచుండును. అటులనే బాసీసాద్ధామనివాసు 

లగు వాలీమా యనునామెయు, నామెభ్రర్రయు 

అమోానాగారినుండీ బాలుని(౫ కొని పెంచుటకు 

వారిగా9మమున శేగిరి._ బాలుండును దినదిన 

పివరమానుం జె బానీసా? వనంబజు గామ 
20 యా J 

మున పెరుగుచుండ, రెండేండప్వుడాక సారియు, 
cn 

నాలుగేండప్య డొక సారియు, మక్కా-కుందెచ్చి 
య 

తలిగారికిం జూపి యెదవయీట తలిగారి కప, 
౧౧ ౧ య ల్లా 

గించిర౧ట. 

బాలుని యాజణవయీట తలిగారితో మడి 

నాకం గాంపోయబుడి, తాతగా రగు అబుల్ మత 

లీబు గారియింట నొక మాస స. వా 

రీశాలుని మక్కా-లోని శాబాకుం గాంవోయి, 

యట వీరికి “మహవమ్మా??దని వేరిడిరంట. మవా 

పొగడబడినవాం డని యరప్పీభావ 

యం దర నః లేక నుతింప బడీన వాడని 

కం తాతగా రల్హారుముద్దుగ 6 బెంచుచుండ 

వారట నొక నెల యుండి యొంటిగ తలికమూారు 

లిర్వురు వముక్కాాకు తిరుగుప్రియాణమై పచ్చు 

చుండ “అచబ్బా.: యను గామమున తల్గి గారగు 

ఆమోనాగారు మరణింపం అడబానిస యగు 

బరాకా మహన్ముదు'బాలుని తీరుగ మదీనాకు 

మదన 
౮ 

జేర్చి తాతగారి వప్పగించెనంట, 

అప్పటి శకెనుబదివత్సరముల ముదుసలియగు 

నాయన ఖన్ను.డె, బాలు నతిగారాబమునం 

జెంచుచుండ, రెండు సంవత్సరములు గడచెను, 

అబ్బుల్ మతలీబు గారు స్వసంఘమున తగవరి. 
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యగు మ ర్యాదస్థుండు. ఆయన కవసానమ త్తరి 

సంభవించి తనసుతుండగు అబూతలీబుగారికి 

మహమ్మదు గారినప్పగించి మృతినొందెను.అంత 

ఉనుండి బాలుండగు మహమ్మదు గారు వీనతం డి 

యగు అబూకలీబు సంరతు£ణయం దుండ 

నయ్యెను, అట వీ రింటిపనులయందు పినతండి) 

గారితో మెలంగుచుండిరంట. మహామ్మదువారు 

బాల్యమున మేశలం గాచుచుండీరని బలమగు 

వదంతి కలదు. అది నిజమే యగుచో నీకాల 

మునం"ే మైయుండనోవు. 

మహమ్ముదువారు పండె)ండవయేట పీన 

తండి గారితో సిరియా చేశమున కొక వ ర్హకపు 

కార్యానాలో నేగిరని చెప్పబడినది. ఇట ప్చ్ 

'తెగంగూర్చి యించుక వివరించుట సమంజసము. 

వ్ రరబ్బులలో *కురాయివ్') అతెగవా రని 

చెప్పబడినది. వీరు వర్తకులుగ నుండిరి. వీరి 

'తొలింటిచేరు బానీకినానాశాఖవా రనియుం 

డెను. 

లుండీరంట. అం దొొక్క-నిచేరు “కురె? పని 

యుంజెనంట. ఏరికాలము క్ర చె. ౨౦౦ నం! 

రములకాల మంట. కురెషుసంతతినా రగుట 

“కురాయిష్’? అనంబడి రని తెలిసెడిని, 

పిసతండి)తో సిరియా చేశమున 

కేగి నమహమ్మదు గారి నొకమహోత్తుండు చూచి 

తనవిజ్ఞానబలముచే స్యన యొకదీర్హుదర్శి యగు 

నని యెజ్రింగ్శి విరెిని మక్కాకు. గొంపోవుట 

సముచితమని ఏరిపినతండిం గారికి సలహాయిచ్చె 

నంట. అబూతలీబుగారు మ గౌరవ 

వారిశుం దొకఘనున కార్షురు సుతు 

అటుల 

పిపత్తి కలవాడై, మక్కా-కేగ నిశ్చయించు 

కొని, త నవాణిజ్య కార్యముల ముగించుకొని 

మదీనా జేరి యటనుండి మవామ్మదువారితో 

మక్కాం పివేశించెనంట. ఇది కే చె. సోర9- 

*౮౩ గానోపు. 
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అపుడు మెక్కా-సీమ కడునరాజకమై కార 

వాన్ మార్గములు బందిపట్లమయ మై, వర్తకము 

రమారమి నిలచిన యడినునిరికి రా, ప్రజలు 

లయల వాలకం న కరం దుంజెన(ంటం పెద్ద 

లందరు గూడి సభలొనర్పుచు దీని నెట్టు నివా 

రింపందగునని యోచించు చుండీరంట. మహ 

మ్మదువా రాసభల శేగుచు మాట్లాడునంకేటి 

బుది శాలియు, దిట్టరియు, నౌచుండెనంట, వర్త 

రకపు కార్వానులతో కొందరు బలాఢ్యు లేగుచు 

వాటినిరమీంచుట కే ర్చాట్లు చేసుకొను చుండిరి. 

అట్లుపోవు కార్యానారతుకులలో నొకరుగ మహా 

మ్మదువా శేర్పడిరంట. ఇటుల పది పండెండు 

సంవత్సరములు పిరికి గడ చెను. 

ఆకాలమున మక్కౌాాయందు ఖాదీడా యను 

ధనవంతురా లుండెనంట. ఆమె తనదవ్యముం 

బెట్టి సరకులంగొని నమ్మకస్థులగు వర్తకులవశ 

'ముసర్చి, విదేశములకు లొటికిటలె నంవీ, 

యమ్మించి లాభమున సగము 'తాంగొనుచు, 

సగము వర్తకుల కొసంగు చుండునది. 

ఇదియే యామెన _ర్హకము* ఇటుల నే మహమ్మదు 

గారికిని కొంతసర కిచ్చి పంపెనంట ఆతం డప్పటి 

కిరువదియైదు సంవత్సరములవయ స్పుండీయు కడు 

నమ్మక లాన్ "పేర్వడసియుం టె నంట. ఆతండు 

తిరిగివచ్చినపిదప్క నామెయు నాతనిమెలకువల 

క చ్చెరువంది యాతనిం బరిణయ మయ్యె నంట, 

ఇది బహుశః క్రి వె. ౫౯౩-౫౯౪ పాగింతమై 

యుండవలయును. ఈమె యే మహమ్ముదు చేశివని 

(పధమకళ త్రము, ఈమెవల నవీరికిఫతీమా యను 

కుమార్తె కలై నంట, 

ఈానందర్భె నున మ హమ్ముదువారి గుణాతి 

శయములంగూర్చి యొక్క నంగతి వివరించ 

వలసి యున్నది. ఒళతటి కాబా శిధిలమై పడి 

పోయెన(ట. యాత కాధారభూతమై మక్కా. 
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యందు దనరుకాబా [లాగు మరమ్మతు 

జేసి వునరుద్గరింపకండిన యాత నిలచిపోయి, 

యేకేట యాళికాలమున వచ్చుచుండు రాబడి 

చెడి యెల్లరకు దవ్యలోపము గల్లుగాన, నట 

నుండు నాలుగు తెగలవారు నేకీభవించి దానిని 

మరమ్మతు చేయింపదొడంగిరంట. కాని యం 

దుండు నల్రరాతి(పవితశిల) నే తెగవారు తిరుగ 

నట నుంచవలయునా యని కలహములు గల్లి 

సఖ్యము కుదురక, ఎట్టకేలకు "జేవాలయా వరణ 

ముయొుక్క- బానీక్షబా యను పేరుగల ద్వార 

ముగుండా, లోని కెవ్వరు వచ్చిన వారిచే నట 

నుంపిం చుటకు సఖ్యపడి రంట. అదృస్టవశమున 

మవా మ్మాదుగురుం డే వచ్చుట సంభవింప నంద 

రెయ్య హొనిరంట. దూరాలోచనా ధురంధరు డగు 

మమవా మ్మదుగురుండును తనశాలువ నారారగికడ 

బజిచి యం దారాతి నుంచి, నాలుగు తెగల 

నుండి "పెద్దలను రావించి నాలుగు వెపులం బట్టు 

కొనుమని కట్టుచుండివ కాబాకడకుం గొంవోవ 

జేసి యం దాగ్నేయదిశ్ల గా నమర్చి, యాత 

ములకు సాఖ్యముగ నందునంతటియెత్తు గ నుండం 

కీసి యందరినిత వీపరచెనంట, మజీయుమవా 

మ్మ దువారికడ జయ్యదనుబానిస యుండొనట. 

వాని నమ్మకమునకు మెచ్చి మహామ్ముదువా రత 

నికి స్వేచ్చ నొసంగినన్కు వాండు పోక వారిసేవ 

వదలకుంటజూచ్మివానికి తమత లీ గారినాటి బానిస 

సేవకురాలగు బరాశకానిచ్చి పెండ్లి చేసి రంటం 

వీమ్మట మవామ్ముదువారు సవాధర్మ చారిణి 

యగుఖాడీజా సక్రలోపచారము లొనర్చుచుండ, 

సాఖ్యముగ ముక్కానగరమున నామెయింట 

వమునుచుండిరి. మక్కా నగరమునకు రెండు 

మూాండు మైళ్ళదూరమున నే పీరా” యను 

పేరుగల పర్వతమును అందొకగువాయునున్న ది. 

చానిలోనికి మహమ్మాదువా శేగి పా ర్థించుకొ 
నచుండెడినా రట. ఒకొతరి వారికి 'వమెవివక్టత 
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గల్లుట సంభవించెను. అ త్తరి “జిబే9ల్ ? అనుపే 

రుగల చేవదూత వారి కగుపడ్కి అన్య స్వర్గము 

నం దుండినటు చెప్పంబడిస “కురా” ను లోకు 

లకు పు ఉత తెల్పు ముద లిడెను. 

ఇటుల ల మిరువదిమూూ. డేండ్లు నడచువ 

అకు ఖురాన్ పూర్తియయ్యె నంట. ఈ మెవివ 

నత కల్లుచుండులేరి, మేను వడ(కుట స్వేదము 

గల్లుచుండెననియు, భార్యయగు ఖాదీజూ వారికి 

బట్టగప్పి పైన శీతలోదళముంజల్లుచు. పరిచర్య 

మయొనర్చుచుండెడ్ దనియు చెప్పబడినది. -ఈ 

మైవివశతకు వీరిమతగింధమున “వాహ్” అని 

చేరు. వీరి కర్తరి నొక్కొ..క్క-ప్పుడు చిన్న గంట 

మోంగినట్లు ధ్వని వినబడి, చానినుండీ'కు రా? 

న్మాటలు వినంబడుచుండు నసియు, నొకిక 

ప్పుడులాటీవిట పై చేగుచుండుతరి నీమె వివశ్తత రా 

సేలంబడిపోనువా రనియా బుల్ రహీమానను 

గింథక వాసెను. 

మహమ్మదువా రిట్లు జి బ్రలుపరిముఖమున 

గంహించుచుండ్న ఖురానును లోకులకు వెల్ల 

డించుచుండిరి. ఇది మహమ్మాదీయమతమును 

బోధించుటగా పరిణమించనయ్యె నంట. ఖురాను 

మవామ్మదుజగద్దురుని కవిత్యము కాదనియు, 

జిబ్రేల్బరిముఖమున వచ్చినదే యనియు, 
నుజశ్రియు జి బల్క్చోధి తనిజార్థము లేపాటి చాటి 

నను నల్లాకోవమునకుం బాతుంలా స్థిియం 

దుండీరనియు, కు రాను వ్యాఖ్యాత లభివా్రాయ 

పడుచున్నారు. వారును ధర్మపత్ని యగు ఖాదీ 

జాతోంగూాడి నమాజు చేయుచుండి రనియు నొక 

తరి యిట్టి కాలమున చెంచుచున్న బాలుండగు 

ఆలీ (ఈతడు బహుశః మవామ్మదుహారి పిన 
తండి)యగు అజాతలీబుకమారు( డేమో) పద 

మూం డేండ్ర వాడై నమాజుచేయట(జూాచి, తా 

నును మత మవలంబించెనంట. వీదప జయ్యదును- 
మతస్వీశరణ మొన ర్చెనంట. ౪ 
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మకొ_వా రివ్యరు నుహమ్మాదువారిముత 

జోధ వినక నిరాశరించుచు కొందరు విరోధ 

భావముననుండిరి, వీరిని వంచకుండగు మోసగా6 

డనియ, సోదిచెప్పువాం డనియు, కవి యనియు 

నిందించుతచుండీరి, ఐనను గొందరు మాతిము 

పీరిబోధ విని మతస్వీకరణ మొ నర్పువారిని 

చాధించుచు, కడ గండ పా'ల్సేయు చుండిరి. ఈ 

నందర్నమున వారికడగందు తాను జూడ జాలక 

శుహమ్మదర బ్బీల యెనుబదిముగ్గుర నబ్సీని 
దేశమున కనిపి యట జీవించు. డనెనంటం 

చేరొకతరి ఏ రీమతబోధ మానుకొనిన తమ 

గాయకునిగ నొనర్హు మని పిజ లనినను, మహ 

వ్తుదువా రందు కియ్యకొన రెరంట. మరియొక 

తరి వీరితో =సంధి నివ యోజన మని “మో 

డు మికు, మాటేవుండు మూక, మో 

మతము మోది మా మతము మాది. బోధ 

మానుకొనిన శాంతిగల్లు” నని యప్పరినున్న ఘను 

లలో నొకతిగవరియగ “అఆబూకతలిబు?? రి 

ముఖమున రాయబారము జరుగ, మహమ్మదు 

జోధకుండు నిరాకకిరించె నంట. 

తరువాత విరోధము లధికమై యొ తడి, 

యశాంట్క యధికము కాంగా మహమ్ముదువారు 

మక్కా. వదలి మదీనాపురమునకుం బోవ నిశ్చ 

యించుకొన వలసివచ్చెను. వారు ముందుగా. 

దనవుతీ మనుసరించినవారి నందరిని కొంత 

ఫొంతనుందిగా మదీనాకు(బంప మొదలిడిర6ట = 

"రెండునెలల శందటును మక్క్కొా- వదల్లి, వెడలి 

పోవు మహమ్మదు జగదేశికులును నొకరాతి 

పటణము వీడి అబూబక రనువారితోం గూడీ 

వెడలిపోయి, రాతొయం దొశగువాలో దాంగి, 

విరోధులు వీరిని వెంటందరుముకొని వెదకకొను 

చు రా, మూండుదినములం దుండిరంట అకాల 

మున సాలెపురుగు లాగుహాముఖమును పట్లల్లి 

మూసి వెచెనని వాడుక గలదు. వీరివోయాణము 
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నకు ఏీరిమతగంధములందు “హిజా)? యని 

చేరు. అది యిక్కా-లమున మవామ్ముదీయు 

లందు శకముగంగూాడ పాటింపం బనుచున్నది. 

అటుల మక్కా-మార్షముంబటీ యేగుచు, 

చఊారిలో “కూబా”? యనుగాామమున బోధింప 

నచటి ల కీముత మామోదము కాంగా, రబీ 

ఉలవాల్ నెల రావ దినము సోవమువారమున 

నట నొకమశీదునకు శ్రంఖునాపన 'మొసర్చిరి. 

ఇది యిస్తామ్మతమునం "దేర్చడిన మొదటి 

మళిదని చెప్పంబడినపి. ఇది హిజా) ౧వ 

సంవత్పరముగ "లెక్కింప (బడినది. పిదప మహా 

మ్మదువారు మదీనా చేరనయ్యెను. 

మదీనాపరిసరమున నొకవిశాలముగు కొల 

డలోవయయందు వారు విడిసి నాడు ళకంివార 
మగుట నట బా కనలు సల్పిరంట, ఆతావుననే 

వీదప నొకమళీదు నిర్జింవ బడి*మజీదుల్జు మూ: 

(శుకవారవుమకిదు) అని వీలువంబడుచున్న ది. 

మదీనాయందు వా గబిహింమతమునే పునరు 

బంపంబడీితి మని బోధింప సాగి రట, 

వారిబోధ ప్రజలకు. జక్క రుచించి, వారు 

పీరిని గుకుండనుచుండి గంటు మతీనాయందు( 

గొందరు యూదులును, కొ "అందిసంఖ్వ 

వులును నుండిరంటం మహమ్మాదుూవారుయూదుల 

తూలనాడక వారితో నకం గల్లీంచుకొొని 

రెండుమతేములవారు నవసర మగుశరి నన్ఫోన్య 

సహాయము, యుద్దముగల్లిన తిరి  నర్చుకోొను 
చుండుట శేర్చర్చుకొనిరి. తోడ శే మహమ్మదు 

వారి నిరు తెగలవారును దండనాధికారిగ నియ 

మించుకొొనిర(ట. 

పీరు మదీనాయందు జనరంజకులై మకాధి 

పతులై అధికారగరిమచేం దనరుచు బలపడు 

చుండుటంజూచఛి యోర్వ లేని యనూయాపరులు 

కొంద రుండియు6 జేయునది లేక వగచుచు 
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నూరకుండుటయె గాక వీరికి లొంగవలసిన 

శురతి పా లెరని చెప్పబడినది. 
1 యా 

మదీనావురమునకుం జేంన తోడనే పరిస్థితి 

యొక్క-సారి నొప్పమార్సు జెంబెను. అచిరకా 

లమున నే ఏకు మతాధిపతులగుటయే గాక, ఇం 

చు మంచు పీభుక్యము నక వచ్చిరా యనునట్ల 

య్యెను. వ్ జీవిత చరిత య దిది ముఖ్యమగు 

'విచితుము, మక్క్మా-లో పట్టుదల గలబోధకుండు, 

బాధ్యతగల సంస్కర్త, పిజలచే (శోధముతో 

నదిరింపంబడుచున్న కొతదీర దర్శి, సోదెచెప 

చా డనియు, — Pe 

బజలచే నిరసింపంబడుచు చికాకులు, నాటం 

శనులు నల్లరల మధ్య నుండినవా6 డయ్యెను* 

వెయ్యుండియు సెన్యాజ్తాపకుండు పదిదినముల 

లో మదీవాను చేఎనతోడనే దుస్పాధ్యుండు, 

సర్వతంత్రస్వతంత్రంండు, నధి కారి, ప్రభుత్వము 

నడఫువాండు, మశతాధిపతి మక్కాలో చేశ 

(దోహా యనుకొనంబడి మదీనాలో నమ్మకస్తుం 

డగు పిభువగుట మక్కా-లో పదమూ(డువత్ప 

ప్రయత్న మంతయు మదీనాలో 

ఫలించినది. 

రముల 

ఇంళ మదినాలోని వీరి జీవితచరిత) పూర్వ 

మయమువలెనే మాహాత్య ముల మయమై యుంట 

కన్న, ఏరొనర్చిన కలహములతోంగాడియు 

న్నది. ఈ కలహములను విమతస్తుల నిరసనల 

తోడను స్వమతస్థుల సమర్గనలతొ “డను చరితి 

వుటలు నింపీయున్నారు. అట్టి భేదాభి పాయ 

ముల శీపు స్తళమున తాపీయశ జీవితచరి త్రయే 

యిందు వివరింప౭ంబడును. 

పీరు మదీనాయం దుండుకాలమున నంభీవిం 

చిన యద్ర సులల తరగ కంపం గది “బదర్ 9 

యుదషము, కది వారిబలమున శభివృద్ధికి దారి 

తేపుచెనని కొందతీమతము. పిదప Sie 
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నది “ఉహూడ్ *నంగరము. అందు మవామ్మదు 

జగద్దుకుని దవడ కొక రాయికగిలి ము ౨దలిపండ్తు 

నాలుగు విజీగిపోయెనని చెప్పబడినది. ఆశ్రతీ 

వారు నేలంబడి పోయికంట. 

హిజ్రా నాలుగవ సంవత్సరమున నించు 

మించుగ యుదములు లేక పీరు విశాంతి గలిగి 

యుండిరంటట, ఐదవసంవః ఎరమునను, నాజవసం 

వత్సరమునను స్వల్పకలవా ములు తప్ప పేర్టానం 

దగినవి లేకుండెను. కాని పీరొ నర్చి నయుద్ల ములు 

కలవాములు నింతవజకు యూదులనడ 6 చివేయు 

టయు, మక్చాసీమవారిని చాధించి లోంబజుచు 

కొన్నుపయత్నములు, నని చెప్పవలసి యున్న వి 

యూదులు ఏరి పాంణముం దీయ వీయత్నించు 

చుండిరని తలంపంబడినది. 

ర్ట వె, ౬.౨౮ మౌార్చి నెలయందు ఫ్ 

మశ్టాయాతం కె 'వెడలిరంట. మక్కా. పవి కొన 

రణముహద్దున నున్న “వ హుదైబియా: యను 

గా౦మముకడ నున్న యొక చెట్టుక్రింద ముసల్గా 

నులు విడిసికంట. అటనుండి మక్కా_వారువారిని 

నిలిపి మహమ్ముదుగురువితో నొక సంధిప తము 

గుదుర్చుకొనిరంట. అందు పదివత్సేరముల దనుక 

మక్కా-నారికినిి మదీ నావారికిని యుదము లేమి 

యు జరుగకుండుటకును, ఒకరి నొక ెదిరించకుం 
డుటకును మహామ్మదునారిపార్టీనుండి మక్కా- 
వారిపారీ ఫృలోనికి చేరువారు గాని మక్కా-వారి 
కతునుండి మహమృదువారిసంఘము నకు జేరగోరు 

వారుగాని, తపు రమని సంఘము వారియనుమతిపత 

ముగల్లిచేరుట కేయభ్యంతేరము 'లేకండుటకును, 
అట్టియనుమతి పత్రము లేపండం జేరువారి నిర్వురు 
(దిప్పివే యుచుండుటకును,నా సంవరత్సము మహ 

మ్మాదువారు మ క్కా_లోనికి. బో వేశింపకుండి, 

తిరిగి మదీనాకు వెళ్ళివో. గలందులకును, తరు 
వాతిసంవత్సేరమున మహమ్మదువారు మక్కా 



-నువాముదు 

యాత జేసుకొని మూండుదినము లుండుటకును, 

"అప్పు డందులోనికి మక్కా_వా రెవ్యరును రాకుం 

డుటకున్సు అట్టితరి మ వా మస దువారి 

మనుష్యు లాయుధపాణ్నులె రాకుండుటకును 

సంధిపత9ము పుశైను. ఇందువలన నిరుకత్ల 

వారు సమానస్థితిగలవారుగ నుభయులు నంగీక 

రించుట 'యేర్నడియెను. మవామ్మాదువారును 
నట్లే వెనుకకు మరలిరి, 

తరువాతిసంవత్సరమునం జెప్పందగిన యుద్ధ 
ములేమియు( గానరావ్ర. క్రీ, వె. ౬గా సంవ 

త్సరమున మహమ్మదువారు సెన్యములత్రో 

సహో మక్కా.-కరిగి యాత)ం జేసిరి, తొల్సింటి 

కాలమునుండి యుండిన కాబాయాతీను మవా 

మ్మోదువారు రూసుమాపుదు రని యుండిన 

యనుమానము నిరాధార మయ్యెను. మహా 

మ్మదువారు య థావిధిగ నట యాతిసల్సిరి, 

అంతటితో మక్కా. బేవాలయము మహమ్ము 

దీయమతసానముగ మా ణెను, పీజలును వారి 

యందు భో క్లిగలవారె క్కమక్ళినముముగ6 

గౌ త్రమతముసెంగలయ సూ య తనుమానుచుం 

డుట పా్రరంభమయ్యెను. మహమ్ముదువారు 

“ముెయిమునాయను వముక్కాబాలికను వివా 

వామాడి తేమపదునొకండవథార్య గ కొనుట 

తో ననురాగము, న్నేహభావము, నిరుళషుల 
వారికి బలపడుట పాొరంభించెను. 

రి వె, ౬౩౧ వజకు శాంతముగచే కాలము 

గడచెను. వీదపంగొంచెము చిలరకలతలు సంభ 

వించను. అక్కాలముననే మక్కా-ప్రంతముల 

గొప్పపలుకుబడిగల బలవంతు. డొళశండు మవా 

మ్మదీయమతము  స్వీకంచుటతో సర్వమును 
మాజీపోయెను. మవహామ్మాదువారి కక్క-డిపజ 

లును లోబడి వారిమతము స్వీకరించుచుండిరి. 

ఇందుకు బ థా నకారణము మ వారి 

ఎసనప్రములు ముక్కౌావారి వ _ర్తశ ప్లుశారవానుల 
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నెదిర్చి జాధించుచు లొంగదీయుటయే యని' 

కొందర పరిశీలకు లనుచున్నారు. ఇటుల నచిర 

కాలను ననే మహమ్మదు వారి యధికారము* 

కిరంద "రెండుసీమలు నేశమై స్వతంతిబేశ్రముగ 

నాయన6ట, 

వీదప హునై నుకాలము కొంత పొముఖ్యత: 
గల్లినద ౦దురు. పిజా) ఎన్మిదవసంవత్సరమున 

మేరీ యనుభార్యవలన మహమ్మదువారి కొక 

ఫుతు9ండు గల్లీ సంతన ముదయించె. గానీ 

బాల్యమునం చే యా వీల్లవా(డు మృతీనందెను. 

మహామ్మదుదారికమా న్తే (ఖాదిజా పుతిశ)ను 

పెంచిన ప అలీకిచ్చి పరిణయ మొనర్చి 

యుండిరి, మక్కా-సీమయందు మవామ్మదువారి' 

యుద్యోగులు నెలకొల్బంబడీ, వారికి6 బూర్హిగు 

లోబడి యుండెను. 

వీదప మహమదువారు మతవ్యాపకము నక 

మొదలిడి గొప్ప సయర్నను లొనర్సిరి* 

కొన్నిదండయాతలు గూడ నడచెను. అన్నియు 

జయపిదముగచే పరిణమిం చెను, ఇంతటితో 

వారు మవామ్మదీయమత దీకు పూ ర్హియాయె 

నని ఈ వీనందిరి. 

మహమ్మదువారి! కాలము నసమోపించుట 

తెలియుచుండెను. గెబోలు పరిముఖమున “అ 

(జెల్ ౫” అను చావుదూత ద్యారముకడ నున్నట్లు 

మహమ్మదునా "రెజీంగిర యట. 

శ్రీ వె ౬౩.౨ జూన్ ౮ వ తేదిని మహా 

మ్మాదువారు స్వర్షము శేగిరని చెప్పబడినది. 
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ఈవమతమునకు(గ ర మహమ్మదు వారుగా న 

దీనిక“్ష్మ్వవాచ్ముడీతమత”మని వే పేరుశల్లుట సంభ 

వించినను,మతక _ర్పవేనియ్యంబడినపేరోఇస్థాంా 

మతమనిమైయున్నది. ఈమళము నమతసిద్ధాంత 

మంతయు మతక ర్ట జీవితచరితికు లేండి 

యుంట నదియీ ప్రధానమై దన శిడిని 



మహమ్మదు 

మహమ్మదు జగదేశికుండు మక్కౌా- నగర 

మున జన్మించిన వాండు. తండి పే రబ్దుల్లా. తల్లి 

"పేరు అమినాచేవి. వీతామహూుండు అబ్దుల్ 

ముతేలీబు. పెదతండి? అబుతలీబు, వీరిది ఖురా 

యిన్ తెగ, 

(తుమిరీడ్ తెగ మహామ్మదీయులు చూ), 

*బ్రస్తాంిమతేమున పరిభాపొపదము 'లెజుం 

సట పీథమవిధి. 

మదురనూ లిల్తా” య ($లీమా: యనం 

బడును. దీనికి జేష్టవికన్న వేటు దేవుడు లేడని 

(అద్వితీయాడని భావము )నువామ్మదునుత సవ్ర 

యని యర్థము. 

ee గంథమునకుఖు రా? ననిపేరు. దీనిని 

“ఆలి. తా? బనియు నందురు, 

ఈమతమునకు “ఇస్తాం అని పేరు, ఇస్తామన 

శరణ్యమని అః 

ఇస్తాంమత సిద్దాంతేధర్శములకు “ఇమాన్” 

ఆనిపేర్ము స 

ఇమాన్నిద్ధాంతే మతమార్లమునకు (దీన్ అని 

సాంకేతికము. 

“లాహిల్లాహీల లా వమువా 

వర్త నలు, 

మత గింథమగు “ఖురాను? కంఠతః వల్లె 
చేసినవానికి “హఫిజ్” అని సాంకేతికము. 

మవామ్మమ బేకికులు స సంశ యనివార గార్భము 

దెల్సి యుంగన సాన (గా సాంపి 

దాయారములకు "ప హాకిత్ అనిపేరు, “హదీ 

_్తునిన సాంపడాయ మనియే యర్థము. 

మవామ్ముదు దేశికమార్థాను చరులగు శిష్యవ 

ర్లమువారు 'దెల్పియుండీన న యులకు 

“ఇజ్మాంయని వే పేరు. దీనికి “ఇబ జిహాద్?" అనియు 

నందురు. ఈసందర్భమున మహవమ్ముదువారి 

తరువాతివారగు నల్వ్యురుఖలీఫా (Successor) 
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లు నుడివిన “ల జిహాద్ ” సాంపదాయములు 

మిగుల బలవ త్రేరములని యెంచబకుచున్న వి. 

మహమ్మదు జగద్దురునికిం బిదప మతాధి 

పత్యమునకు వచ్చియున్న మతగురువులకు “ఖా 

లీఫా?: యని సాం శేతిళము, టర్కీ-సులానులు - 

“ఖాలీఫా' లనంబరంగు చుండిరి, ఈ నడుమనే 

యా దేశమున ఖలీఫా పదవి నిరాకరింపంబడి 

తీసి వేయ (బడినది. తర్కీసులానులపం బూర్య 

ను లేవియా చేశ మేలిన ప౦భుపరంపర ఖాలీఫా 

లనంబరంగిరి, 

తర్వాత ముఖ్యులు కొందరు నుడివిన సాం 

ప్ర) దాయధర్భ స్పష్టార్థములకు “కి మాస్”? అని 

వాడెదరు, 

ఈమతన్నే త9మగు మక్కాయందలి మళీదు 

లోవి చేవాలయమునకు “కాబా” యనియు 

“బైతుల్లా? యనియు సాం కేతిశ నామములు, (వై 

తుల్లా! యన బేవతాగ్భృహమని యర్థము. ఇది 

భూమికి మధ్యగా నున్నదనియు, స్వర్షమునం 

దున్న కాబాకు సరిగా కింది భాగమున భూమి 

యం దున్న దనియు చెప్పంబడినది. దీనివాయవ్య 

మూల నొక ప విత శిల క కలదు, అది పాపసులం 

బీల్చుకొనునది. 

మక్కౌాయందు కాబావం గతిపతదూర 

మునందున్న పవితిజలనిలయ మగు దిగుడు 

(లేక బొడ్డన) బావికి ౯జంజఎోఅనిపేకు, ఇది 

పానముచేతురు. తొలి కాలమున నిది దైవదత్త 

ముగ గల్లింపంబడిన సీకియరాటగం జెప్ప 

ప్రపంచమును జుట్టియుండు పర్వతములకు 

“కేపి కాస్” అనిశే మ. 

కేపి కాఫ్ పర్యతేములందు వసించుదూత 

లకు “జిన్” అనిపేరు, 



మవామ్మదు 

“ఇబిలీన్* అను విశాచమునవ సతానో 

అనిపేరు. 

మవామదు బేశికలు సరము లని, టిని జూడ 
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ఖోవుతరి నెక్టి పోయినవావా సమునకుబు రాఖ్ో 
అని పేరు. 

నిజముతవమగు నిస్థాం మతభ క్రి విశ్వానము 

లేనివారికి “ఖాపర్)” అని సౌ. 

ఇస్థాంమత చేవాలయము లనందగు మంది 

తములకు “మీను” లనివేరు. 

మజీదునం దొకయె త్సగతావ్రున కెక్కి. వేళ 

లందు పానకం విలుచుచు నజుచువానికి 

“ముయుద్దీన్ ౨ అని పేరు, 

మకసిడ్రాంతముంటెలిసి తెల్పెడి పవ కలకు 
“వాల్వీ?” అనిపేరు. 

మ క్కా- యూ తనొనర్చినవారికి “హాజీ” యని 

సాంకేతికము. 

వత శేన్గజన్నులక “మూలానా” లనిపేరు,ః 

మహమ్మదు గురుశాఖా సంబంధులకు “పీర్థా 

అా లసిపేరుః 

వు' ౮ మాత కేరుగుచుండుతరి దారిలో 

నదురగువారితో “చే నిచట నుండుట నీ వెజింగి 

యాండు”మని యర్థమిచ్చు “ల బ్బేట్ట ర్బాక్ =: 

అనుమంత మునకు “తల్టియా?” యని సాం కేతి 

కము, 

ఈమతమునకు మతేపివ_క్టలు శెంకులహ్ల౪ 

నుంచి శలరనియు, వారందరు మ హోత్ములే 

యనియు, అందు ఖురానునందు వివరింపంబడిన 

వా రిరువదియెదు రు ముఖ్యు లనియు, నందిం 

కను నార్లురు మరీ సాముఖ్య త గాం చినవారని 

యు, “హరిత్తు గంంథ మున వీవరింపంబడీపుది, 

౧, ఆదమ్- ఈహప్రవ క్ష ఆదిపురుముడు. 

భార్య పేరు ఈవ్ . ఈయనను ఆంగ్లులు Adam 

2418 మహమ్మదు 

the first man అనియెదరు. 

లః నూహూ- ఈపవ_క్ష పపంచమంతయు 

చాపభూయిప్షమై జలపిళ యముచే నాథనమగు 

తరి నొక యోడ జేసుకొని యందుండి తనవారిని 

మృగపమీ. కీటకాదులన్సు విత్తనమునకుంగాను 

రథతీంచినవాండు, 

5. ఇబహీమ్- ఈపవ క్ష తనమహోగుణో 

న్నతిచేత చదేసుండగుయోహూూ వాకు న్నే పితు 

డనంబరంగిన వా౭డు. ధర్మలీలుండు. ఈతని 

నాంగ్రులు Abraham the friend of God 

అనియెదరు. 

రః ఇశాగయేలీయుల నైగువ్రు (ఈజిష్ట్ర) 

చేశమునకు నడపుకొనుచు వచ్చుతరి పజానా 

యకుం డెయుండిన మ తాధిపతి మహాభక్కుం 

జై నవాండునగు మోషిపివ క్షం ఈమహోత్ముని 

పరిముఖమున చేవుండగు యొఊహాూానా ప్రజా 

నుఫైానమునకుం షస. లొసంగెను, ఇది 

మ భ్యేమార్షమున సీనాయికొండలపై జరిగెనని 

చెప్పంబడినది. ఈ మహానీయు నాంగ్గ్లులు 

Moses the Law giver అనియ నెదరు 

౫. యూసుఫ్- ఈపివ క్ట స్వప్న ఫలితము 
"లెజింగిన వాండు, బాల్యమున బానిసగా నన్న 

లచే నమ్మాబడి, త నబుద్ధికుశ్రలతేచే నైగుప్త్రు దేశ 

మున మంతిియన వాడు, 

ఖే మ హవన్ముదు టేశికుండు - నముదాన్మా 

సము ముప్పది దినములు హీరా పర్వతగుహా 

లందు ఆవేళ తన్హయతం బందియుండి, చేవదూత 
యగు జి బేలుముఖతః ఖు రానును విని లోకము 

నకు డై వధర్మ్శములను వెల్లడించిన మహామ 

హుండు, ఈయన యందరికన్నను గాప్పచాంల 

డనియు, “మశక రి యనియుం జెప్పంబడిన 

నాయందు, 

ఇస్తా ువుతమున బేవుం డద్వితీ యు. డని యు 
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నెత్తగు మెస్వర్లమునం దుండువా౬ డనియు. 

'జప్పంబడినదిం "జీవునకు తిసహస్యనామములు 

గలవనియు నందు జేవదూతలకువేయినానుములు 
'తెలిసియున్న వనియు, పివ్నక్తలకు మణీ వేయి 
నామములు 'ెలిసియున్న వనియు, యూదుమ 
తస్థల కామతగ౦ంథములందు. జెప్పంబడీన 

వనియు, నారి మూ(డువందలనావుము లామత 

గీతములందు వాడంబడిన వనియు, మంత్రము 

లందు మరాండువందల నామములు చప్పంబడిన 

వనియు, “ఇస్తాం” మతేగీంథమగు ఖురాను 

నందు తొంబడితొమ్మిది నామములు వివరింప. 

బడిన వనియు, మిగిలిన యొకసేరు నీజగమున 

సెవ్వ చెతుంగ రనియు. జెప్పంబడినది. 

ఇన్నినామములు టబేవుని కన్నను,ఏటియన్ని 

శియందు మేటియై దనరునది “అలా” యను 

పవితనామ మే యనియు, “తన్సీరీ బహార్ ?: 

అను పేరుగల “బ్రజ్ఞా” (గ్రంథము నందు. జెప్ప 

బడినది. 

ఈమతధర్మమున వూ నవథరీరము నందు ౦డు 

శినణశ క్రి చింతనశ క్రి, దృశ్యళ క్రి, వ్ర దీరబ 

లము, వాక్కు, జూనము, జీవనము ననునవి 

చైవసంబంధములని చెప్పబడినవి. 

చేవుండగు “అల్లా”కూర్చుండుతేఖ్లు (భడా 

సనము)కడ6 గనిపెట్టుకొనియుండి నియమింప. 

బడినపను లొనర్చుచుండు బేవదూతలలో సా 
మాన్యులు, ముఖ్యులు, నని యిరుదెజుంగులు, 

పృపిధము ండగు మిగ్నాయెల్ ను, మహాోదూత 

జి బేంలును, ఇసోఫీల్ శ ఇజాంయెల్ అనువారు 

మహాదూతలు, 

మానవులపనుల నరయుచు సాత్యు మిచ్చు 

జేవదూతలు గలరు. జేవదూతలకు తుత్సి పా 
సలు, ఊలన్న వుంసకలతణములు లేన్ర, అద్భ 

వ్వశరీరులు. గోరీలందుండువారి మతశీలముల. 
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బరికించుదూతలకు “అ.కిర్ మంకిర్ ”అని వేర్లు 

కలవు. “ఇబిలీన్ ” అన నీమతమున “తాను”? 

(సిశాచము. (ప్రపంచముంజుట్టికోహి కాఫ్? అను. 

పర్వతపం_జ్హీయు నందువసించు*జిన్ ' అనువారును 

గలరనియు, వీ రగ్నిసంభూాతులనియు, వీరిలో 

గొంద రిస్తాంచతస్థులు, పొందరు కాఫరులును. 

గలరు మహోదూతలు, సామాన్య దూతలు,. 

వెలుతురునుండీ కల్లీనవారని చెప్పబడినది. 

శరణ్య మగు “ఇస్తాం? వడ్విధములని చెప్పం 

బడినది. అవి యా ఆఅునమ్మాశములు లా 

౧ నిజమగుదేవుండగు “అల్లా తప్ప వేకు. 

జేవుండు లేడను నమ్మకము. 

౨. మహాోదూతలు నల్వురును, సామాన్య 

దూతలును, సెతానును, మనువ్యుల పుణ్య పాప 

చర్యలం గనిపెట్టుచుండు సావీదూతలును కల 

రను నమ్మకము. 

3. మతే గంథములగుఖురాగ్ వరీఫు? నందు, 
“పూదీల్ = (గంథములందు ఇ జ్లీవోదు: గృంథ 
ములందు “క్వియాన్ ): ,గంంథములందు, గల 

నమ్మకము. 

ర. రెండులశుల ఇరువదినాల్లు వేల నబీలు 

(మతపవ కలు) ప్రవచించినవానియందు. గల 
నమ్మకము. అందుమ వామ్మదు వారు ముఖ్యులు, 

కడపటివారు నను నమ్మకము. 

సీ వడు న్యర్గలోశములు, ఏడు నరకలోక 

ములును కలవనియు, మనుష్యుల పుణ్య వాప 

ములను తీర్మానపుదినమున తానునందుంచి 
తూచుదురను నమ్మకమును, అతరి మహమ్మ 

దటనుండి కాంచి రథతీంచునను నమ కము. 
౬+ లోకమున (పాణులక మొదటినుండి కడ . 

వరకు “నజీబ్ ౨? (విధి) ప్రకారము కష్టసుఖ 

ములు, మంచిచెడ్డలు, అపదసంపదలు మొద 

లగునవి నడుచుచుండుననియు, దానిని దక్సింప . 
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'నేరును కర్తలుగా రనునమ్మకము, ఈయారు 
నమ్మకములపూర్యకమగు మతమునకు “ఇస్తా? 

మని పేరు. 

ఇంక మతధ ర్యాచరణవి ధాన ముగు “దీ౯ా? 

"నాల్గు విధములు, 

౧ కలాత్ -ఇస్థాంమతస్గు(డు దినమున కే దు 

సార్లు * "మ క్కా-నగరమందలీ కాబావై ఫపునకుం 

దిరిగి నమాజు (పార్థననునొనరించు మండుట, 

ఆంధ్ర దేశమునకు మక్కా-నగరము పశ్చిమ 

ముగ నుండునసి మళీదులన్ని యు. దూర్పుముఖ 

మె యుండును. అం చెదురుగ నమాజొనర్చు 

వారు మక్కా-వైఫు (పశ్చిమాభిముఖుల్రై యుం 

దురని యెజుంగునది. 

౨. జకాల్ - తసయాదాయమునం దర 

భాగమును బీదలకు చాన మొనర్చువితము నక 

“జకాత్ * నియమమని పేరు. 

9౨. రవముదాక్ మాసమున పగ లంతేయు 

నుపవసించుచు పగలు ఖురానునందలి ముప్పది 

యవభాగ మనుదినము పఠించుచు, నెల పూర్తి 

యగువరకు ఖురాన్నఠ నమును పూర్తియగున 
టుల నొనర్పుట “రోజా” యనంబడును 

ఈ, హోజ్ యాతి- శడపటి నెల యగు 

“వమవా రేవ” ర్మాసమున యా తాిర్థియై మకా 

నగరమున శీపట. అనగా న ఆగి 

నుక్కాయాతి సలు ఏట యని భావము 

మవామ్మదు వముక్కాను జయించి పోయినది 

శుక్రవారము గాన, నీమతనులకు శు కవారము 

పవితదినము ఇస్తాం మళస్థులలో ౭౩ భేద 

ములుగల తెగలవారు శలరనియు, వీరియం 

దొళరికఠకడ నొళండు సొ మపి చ్చి వడ్డి గై కొన 

రాదనియు. 'దెలియుచున్నది 

మహమ్మదునురణానంతర మల్లుండగు ఆలీకి 

'హొందరు ఖాలీ పాపట్ట మిచ్చిరి. మవామ్మాదు 

2415 మువారులం- 
వు 

వయ భార్య యగు అయెహాబేగమ్ అనునామె 

తనతండియు "ఏ అబుబకర్ అనువాతని ఖలీ పొ 

పట్టభదు9ం జేసెను. అ త్సరి మతముోపీయా” 

లనియు, సున్నీలనియు నిరు తెగలవాంర), ఇ మై 

రాను రాను 'జెబ్బదిమరాకు తెగ లై రంట, మొహ 

రంపండుగ నొనద్చువారు పీ యాలు, (మెహ 

శ్రాలీతెక మహన్నుదీ యులు చూనుంకు. రోను 

నియాతెగ మహమ్మదీయులు చూడుడు). 

మహర్నవమి (మహానవమి)-ఆక్వీజ 
శుద్ధనవమి. ఈదినమున చేవీపూజ లొనర్తురు. 

ఆంధ దేశమున పు _స్పకరూవిణీసరస్వతీ పూజలును 

వంగ దేశమున దురాపూజలున్కు పవారిద్య్వార 

పాంంతమున కాళీపూజలును చేయుదురు. 

(పండుగలు చూడుడు.) 

మహరులు--ళలి టికాలమున పమ్మిత 
0 

వురుషవులై స వారిని బుషులని వాడుచుండువారుం 

అందు గొప్పవారిని మవార్దు లనెడివారు, కాని 

భృగువు, ఆంగీరసు డు "శ్యవుండు, అతి, 

వశీష్టుండు, అగస్తుండు, విశ్వావితు పండు స 

మహార్దులనియు, కానికు(డు, కథ్య పుండు, భర 

ద్య్వాజుండ్యు అత్సి, వశివుండు వీరిని పంచమవారు 
అ వె 

లనియు, సువ్ఫసిద్ధముగ వాడీరిం 

ఇంకను ముప్పది యొక్కరిని మహాసలని 

సెక్కు. |గంథములందు వాడీయున్నారు. వారి 

గొప్పవారుగ 

నుండీ యుందురు. వారు ౧. అగస్త్య మహర్షి, 

౨+ అతిముహన్రై 3.ఆంగీర సమవర్షి ఈ హీర 

ణఇృృగర్భ మహర్షి, ౫. రోముహార ణవివారి , ౬. 
యె ప ప 

కవిలమవార్షి, ౭. కశ్యపమహార్షి , 
వ ప 

వారికాలములందు వారు చాల 

౮ా శాతము 

మహర్షి, ౯౪ సచ్చిదానందమహర్తి , ౧౦ జమా 

దన్న మహర్షి, ౧౧ సనకమవార్షి, ౧౨ సన 

త్కు-మారమవార్శి, “౧౩౭ శుకమహాి, గెరే* 

దధీచిమవారి, ౧౫. దూర్యాన మహర్షి, 
య య 



మపహావకాదకితిభులు 

౧౬.నారదమవా రి. ౧౭.వతేంజలిమవా రి ౧౮: 

భర ద్వాజమహ గి, ౧౯: పరశురామ్మమవా రి, 

౨0. భృగుమవా రి, ౨౧ పుల_స్య్యమవా ర, 

౨. మార్కండేయ మవా్శ్ర్థ, ౨5. వశీస్టు 

ప షట్ మహార్టి ౨౪౮ వాల్ళీకిమహ ర, ౨౫. విశ్యా 

మిత్రమహా రి. 7 వ్యాఘవాదమహ ర్రీ,.౭౭. 

వాషంసవువా 6, 2౮. విపశలాదవువా రి, ౨౯. ఫీ i A స 

శతానందవుహరి, ౩౦* యా జ్ఞవల్క్యమహా రి 
య ఇ ప 

౧ మాండవ్యమ హారి యన (ంబడువారలు, వీరి 

గూర్చి వేర్వేజుతావులందుం గా న నగుచుండ సు 

పీరితుందు స _ప్త్రమహార్దులు సుపి (గిద్ధులు, 

స_్తమవా ర్రైత్వము పదవి యనియు,వాటిని కొం 

దజు బుషు లందుచుండీ రనియు, పరిశీలనల 

నుండి తకేలుచున్నది. ఇం! పంచర్చులు, పరమే 

శ్వరునినుండి వరుసగ నద్యోజాత, వామ శేవ, 

అఘోర, తత్పురువ, ఈశాన మం,తము లన 

బడు పంచృబహ్మమంతముల నుప చేఫసమునందిన 

వారనియు లెలిసెడీని, తక్కిన వకతింశన్మహ 

రుల భార్చి (ముప్పదియొక వారివారి తాన్ఫ 

లంటే తెలిసిననంగతులు వివరింపంబడును. 

(యైుమలు చూడుండు, 

నుహావి కొదనితిథులు (పదకొండు)- 
౧ ఆపా ఢళుద్దవకాద శి-, బాతు రా ర్మాశ్యవకా 

దశి పిధమెకాదలి. విమ బేవుడీదినమున నిది)ం 
f ఇ... 

చుననియు, గాన నిది శయ నెకాదళి యనియు 

నందురు. యతులకు చాతు ర్మాళ్యలు పారం 

భము. 

౨ ఆపాఢబహుళయేకాదకి-  యతులకుం 

జూతుర్మా బీ ష్టకాదతులలో నొకటి. 

3 శాంవణళుద్ధ యెకాదశి-యతు లకు బాతు 

ర్మ ఫ్రకాదళులలో నొకటి, 
(+ 

ళీ ఇంవణబవాుళ యేకాదశి- 

జాతు ర్మాక్యెకాదళులలో నొకటి, 

యతులకు6 

2416 మహావకాదళితిథులు. 

% భాద )పదళుద్ద యేకాదళి- పరినర్హనెకా 

దని. యతులప చాతు ర్మా శె కాదళులలో 

నొకటి. 

౬ భాద౦పద బహుళ యేకాదశి- యతులకు. 

ఇా తం ర్మాశ్య్థకాదళులలో నొకటి. 

౭ ఆశ్వేజళుద్ధ యేకాదశి- యతులకు చాతు 

ర్మాశ్యెకాదళులలో నొకటి. 

౮ ఆశ్టీజబహుళ యేకాదశి- యతులకు. 

చాతుర్మాశ్వ్యకాదశులలో నొకటి. 

రా కార్రీకళుద్ధ యేకాదశి- యతులకు చాత 

ర్మాశ్యెకాదళులలో నొకటి. బోధనై కాదళి, 
యసగా విష్ణు చేవుండు పొిబోధనము (నిది 

నుండి మేల్కొనుటు నొందును. ఫీమ్మైకాదశి, 

అపుతివంతులు గాంగేయు(డగు ఫీవ్మపూజ 

వేసి యేశాదశీవిత మాచరించి ద్యాదశియందు 

తులశీబ్బం దావివాహ మొన ర్తురు.' భీష్ముం జెదు 

దినములు థఛరపంజరమున6 బంజియుండి పాండ 

వులకు ధర్మము లుపచేకి:చి యేకాదనీయందు 

పాణములు విడిచెనని చెప్పయుడినడి. 

౧౦ కా_ బహుళ ఏకాదరి. 

౧౧ పుమ్యళుద్ధ యేకాదశి- వె కంఠ యేకా 

దశి, శ్రీదైెకుంఠమున భక్తులరాళ నిమిత్తము 

ద్యారములన్ని టిందెరచి యుంచంబడునని చెప్ప 

బడినది. దీనినే ముకో_టీయెశా దశి చు నెదరు. 

నరూడుకోట్ట టే జవతలు శ్రీరంగనాధుని 

శ్రీరంగమున శీతెంతురని శ్రీ వెప్పవ్రుల నె 

ఈపదునోకండు = అతిపవితి 

వంతములగుట మపహాయీకాదళు లని చేరందిన 

వని చెప్పంబడీనది. మరియు నాపాఢ, (గొవణ్క 

భాద౦పద, యాశ్వయుజమాసములందలి యెని 
మిది యేకాదళులును, కార్రీకశళుద యేకాదళి 

తోగల్చి తొమ్మిదియేకాడళులను వాతు రాస్యె 

కాదళులనియెదరు, ఈచాతు ర్మాస్యలందుయతు 

వ్ 2 
గంప 



మహోకణ్యగో తము 

లొశేతావునం గడపపలయు నను నియతికలదు. 

మహాకణ్యుగో త్రవు-(ఉపమన్యు గణము 

చూడుడు. 

మహాకర్ణాయనగో త్రము- (ఉపమన్యు 
గాము చూడుండు, 

వంహా కపాయవర 
చూడుడు) 

వంహాకాళు(డం--- అతిగసంతేతి. చంద 
వంశపు త తీయు(డు. వితామహూుండు పురం 

జయు (డుం తండి) జనమేజయుడు. కమారుండు 

మహామనుండు. 

సరం (దీప నీయ వర్షము 

ఈసందర్భమున యమునికి కాలుండనియు, 

ర్ముదునకు వుహాకాలు. డనియు. బేర్దుక లవనియు 

'చెల్పుట సమంజసము, 

వంహాగంగ --- అలకనందానది 

వంహాకోరలయ యుగోతంవం 

గణము జూడుండు,) 

వుహాకోసలదెశవంం--- (దమేణ కోసల 
చేశము జూడు(డు.) 

మహాచకేం యంగో తం వరు 
గణము జూ ముండు) 

పేరు, 

-(శండీల 

మహ్హాగారు-- (రాబోవు మవామ్మదీజకు 

మతాచార్యుండ్భ). అంబ్బీభావయందు సన్నా 
ర్ల్షమున నడుపంబడినవా:డోని లభ వం మహామ్మ 

డ్ లింకినొక మళ చార్యుడు రానున్నా? 

డనియు, నాతేనిజేరు మహో యనియు నందురు, 

మహమ్మాదుసంళితివాని నే మహదీ యందుర(ట, 

ఆతసి నతనియిష్టము నకు వ్యతి రేకముగ మహా 

దిగ జను ౪ 'లెన్ను కొనవలయు నంట. ఇది మక్కా 

యందు జరగవలసియున్న దట. మరియు నిది 

మొక కలీఫ్ మరణానంతరము జరగునందురు. 

ఆకాలమున చె క్రీస్తును, క్రీం గన్తుం బోలిన యొక 

803 
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(నిధ్యవ 

వముహానది 

మ తాచార్యుండును సిరియా ేశముననవతరించి' 

స్యాయమగు సత్సరివాల నము ప. 

కొందరు మహమ్మదీయ పరభువుల కీచిరు ద 
ముండెన . 

మహాతేయంగో త్రము-(౪ లేయ గణము. 
చూడుడు 

మహాతృ్సతీయం- 
గతుండై (మేహమాసమునం దుండుట్కనప్పుడు 

శుద్ద తృతీయయం దు వ్యతీపాత్ సంభవించుట 

యు నశత్రరిని సింవారాశియందు కుజగురులు 

కలసియుండుటయు సంభవించునేని చానినిమహో' 

తృతీయ యచెదరు, 

మహా దీక్షలు (శైవసిద్దాన్తవలున నేక 
వింశన్మ హాదీక్షలు - కియాదీయాంతర్లకేములు 
౭2-౧ ఆజ్ఞాదీమే, ౨ ఉపమాదీకు 3 కలాఖి 

సేచనదీత్యు ర స్వస్థికారోవాణదీతు, ౫* భూతి 

పట్టదీకు, ౬ ఆయ 'తదీత, ౭ సాయ త్త తదిక్లు 

"పతషజాతముతం ౧ వశాగ*దీతు 

౨ దృఢవతేదీక్సు ౩ పంచేందియార్చణదీతు, 

ర అహింసాదీకు, ౫ లింగనిజదీత్కు ౬ మనో 
లయదీహ, ౭ సద్యోము కీదీయు. 

సూర్యు (దుమేవ రాశి 

వెథాదీమాంతొర్లతదీక్లు ౭:-౧ సమయదీతు 

౨ నిస్పంసాం౭దీట ౩ నిర్వాణదీశతు, ఈ శిత 

దీక్ష, ఫ్] అ ధ్యా? కదీతు, కు అసుర. “పాదితు, 

౭ సత్వళుద్దిదితు.. ముత వికవదిమొ। టి. 

మహాదానములు పదునాజు--- 
(చాన ములు చరూడుండ్చు. 

వుహాదెవు6డు--- పరమేశ్వరు. డగు 
రుదు" యెనిమిది యాకారములలో నొకటి, 

(అప్రమూర్తిం జూడుండు.) 

వుహాధనుస్పు---(ధనుర్చాణము చూ, 

వంహానది---వింధా పదికి. జెందిన న ప్ప 
వురపర్యతములందలి ప కితూర్ను ఏ 



చయుపహానందీళంరము 

కడను(అమరకంటకము నకు గొంతదవూరము న) 

జన్మించి ఛోటానాగపూరుకడ నున్నతసీమ 
లందు జనించిన చిన్నచిన్న నదీపావావాముల( 

గొన్ని ంటిగల్పుకొని బలపడి, మధ్య రాష్ట్రము 

లందు బ్ర)వహించుచు, రాయపూరునకుం గతిప 

యదూుమున నొక పాటి పివాహముగల్లి సాం 

బల్వ్నూరుకడ దహీణముగ మరలి, మరికొన్ని 
పీవావాములC చేర్చుకొని యాగ్నేయదిళకు 

మంవి చెండుగజీల్సి కటకము జుట్టి, తిరుగ 

సలు పాయలు గ(జీలి, కడవ ఛండీ 

చా లేశరము రేవుకడ బంగాశాఖాతమున సంగ 

మించును, పంటకాలువల. గల్లి పక్క-సిమల 

నెక్కు_వగా ఫలింపం జేయుచుండునది. దీనికి. 

గటకముకడ నానకట్ట కట్టియున్నారు. ఇంకను 

నలువదిమైళ్ళ పొడవున నొకలోవను గోసికొని, 
తూర్పుకనుముల నిది దాటుతా వరణ్యమధ్య మె 

వింత గొర్పెడిని. ఇంకను డార్జిలింగుకడ నొక 

నదికి “మహానది? యని పేరుగలదు. వూహాభార 

తము, ఆదిపర్వము ౨౧౫ యందు గయవద్ద 

గల ఫల్లుణీనది క్రీ శీర వాడియున్నారు. 

మహానందిశ్వరవు-- ఇది కర్నూలు 
మండలమున సరణ్యమునంగల యొక బేవస్థా 

నము. శివవెతంము. ఇది లీ) శెలమల్లి కార్జున 

శివలింగముంజుట్టిన యుపలింగములలో నొక 

టిగం జెప్పంబడినది, నందియాల పురమునుండీ 

యాగ్నేయము గాం బది మైళ్ళదూరము నగా జూల 

పల్లి యనంబకు రెయి ల్వేస్టేమనునుండి మూడు 

'మైళ్ళదూరము న నరణ్యమధ్యమునందుగల చేవ 

రామః ఇచటి కొండలకు నామల( కొండ) 

అనిపేరు. వాటీయం దచేక జలధారలు (నీటి 

బుగ్గలు) గలవందురు. వాటియం దిది శ్రన్ద 

మనియు నందురు. ఇచటిధార శివలింగము 

క్రి)_దుగ బవహీంచుచు, చేవాలయావరణము 

ననేగల యొక జలకుండములోని కొకనంది 

గలతుసుఖొ ని 
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నోటిగుండ వెలువడుచు, గుండమునుండి వేరు 

ద్వారమున నవ్వలికిం జనుచుండును, 

జలకుండము ముప్పదిగజములు చతురము€ 

గల్లి, మైదడులలోతునీటిని నిల్చునదియై యుం 

డును. సీరు పరిళు భమై యద్దమువలె స్వచ్చ 

తంగల్ల్యకుగునంగల సమస్తమును చెకి చూపు 

టకు పేరుగాంచి నిర్శలమైయుండును. 

మహానుభావవముతకర 6 (శృష్ణిభట్టు) - 

(కృష్ణ హ్లభట్ల్టు చూడుడు). 

మహానుభావ పుతము --- మహాను 
భావమతముసకుం గర్హ కృష భట్రనువారుః పీఠ 

శ్రీకృమ్షనిరాపముం బోలినరూపము గలవారని 

యు, కృష్ణాంశసంభాతులై గొప్ప మహిమల 
గల్పినవా కనియు, వీరి శివ్య వర్గము భీతాళు 

నువాసించి యొక కిరీటముం బడసివవా రనియు, 

దానిమాహాత్త్యు మున సామోత్కగ్భన్నవరార్హివలె 

ప౦కాళించు చుందురు గాసి, కృవ్న సంబంధ మేమి 

యు వీరియందు లేదని వీరవైరులును జెప్పు 
చుండిరి, 

ఈమతస్థులు సీలివ్యస్త్రముల ధరింతురనియు, 

వ్ర్రిశో సన్యాసులు తరము జేయించుకొందురు, 

గాని రా శరము జేయించుకొనరనియు 

కష 1 ద౦చే నిష్టైవోపానన చేయవలను, 
శ్రీశ ముని (కృోవ్షభట్టురూవము నను), దశ్తా కే 

వే  నారాధించుటపీరిమతధర్శము. సన్యాసిని 

“నుహా త ఠి a ప ంితేనివాడెదరు కృవ్ణ భట్టకృతమని చెప్ప 

బడు కృప్ణచరి తొమృతము, గీత, లీలానిధి, లీలా 

మృతము ఏరికిం బమాణ గంథములు. 

ఈమతస్థులు మహారాష్ట్రిసీమలందు వరాడ 
దేశమున నున్నారు. వీరి సన్యాసు లుండు మఠ 

ములు పది శలవు. 



మహాపద్మసరస్సు 

మహాపద్మ సరస్ఫు-శాళ్ళీర బేశమందలి 

వూలార్ సరస్సు. దీనికి (నాగ) మహాపద్మము 

నుండి యీ పేరు కలెనంట. ఇంకను నరవాటో 

యనియు బేరు కలద6ట. 

వుహాపంబంధవర్హనలు ౧లాాా 

నగ రా౭.ర్హవ శెలర్హు చన్హాాఒరో్క-దయ 

వర్షనమ్ | ఉద్యాన సలిల క్రీడా మధుపాన 

రతోత్సవా | విపృలంభో ఏివావా శ్చ 

కుమారోదయవర్గనమ్ | మంత) ద్యూత 

ఏ యాణాని నాయ కాభ్యు దయా అవి 

౧ పురవర్గన, ౨ సముద్భవర్ల న, ౩ పర్వత 

వర్గన ర బుతువర్లన ౫ చందో9దయ, 

సూర్యోదయ, ౭ ఉద్యాన క్రీడ, ౮ జల క్రీడ, 

౯ మద్య పానవర్షన ౧౦ రతివర్షన, ౧౧ విరవా 

వర్షన, ౧-౨ వివాహవర్గన, ౧౩ వుతో9ిదయ 

వర్గన, ౧౮ మనస్హాంగవర్లన, ౧౫ ద్యూత 

అర ౧౬ పృయాణవర్గన, ౧౭ నాయకా 

భ్యు దయవర్లన, ౧౮ కథా సందర్భగ౦ంథరచన, 

ఈ పదునెనిమిది యు మహాప 9బం ధమునం 

జెప్పంబడవలయును, 

మతాంతరమున. బబంధవర్ష న లిరువది 

రెండు: 

సీ! పురమును బుతుహట్క-మును బియాణం 

బును శే లంబు వేటయు సాగరంబు | మొ 

నీంద్భవు ణ్యాశమంబును మంత్వంబు జ్యూ 

తంబు బిదప నద్భుతరణంబు | విజయంబు 

మద్య వానజవికారంబును వనవి హార ంబును 

వారి "కేళి | కన్యాంగ సొందర్భకథ నంబు 

పీమక రాభ్యు దయంబు విపలంభోచితంబు! 

పద్భుమితో ద యంబును బరిణయంబు 

నురతమును చావృదంబును సుతజననము 

ననంగ నిరువదిరెండు వర్గనలు దనరం 

జెప్పవలయు. బ్రబంథము భీమ హేశ! 

= 
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మహాసాతకము లైదు (పంచమహా 

పాౌతకనుంంలు)--౧* స్వర్గ సేయము (దెంగి 
లుట్రు 9 సూవపానము (కల్లు ముదలగు 

వ బడా నలం (దావుట), ౩ బహ్మవాత్య. 

పొణముల:దీయాట( పాణీ బవ్మాపదార్థము), 

ఈ, గురుతల్పగమనము, ౫. మహాపాతక సహా 

వాసము, 

ఉప పాతకము_లెదు- (పంచోప పాతకములు). 

౧ ఊఈహత్య: ఠం వాత్యత. ఎనిమిది సం 

వత్సరములకు బడి యుపనయనముకా కుండిన 

నాబాలు(డు వ్యాత్యు(డనంబడున. అది యుప 

పాతకము. ౩5. చార్య్భము (దొంగలించుట). 

ర. బుణానుపాకరణము (అష్పెగెట్టి తీర్చక 

పోవుట. ౫. అనాహి తాగ్నిత్వము (జొసాన 

నాగిని విడిచి గ్నహాసాశిిమము నెజఫుట్. 

Mo YG లా 

వుహావురాణ వంంలుం-- అష్టాదశ పురా 
ణముబు. (పురాణములు, పురాణల త.ణములు 

చూడుడు.) 

మహాసౌర్ణమి నూర్యు(డు మేవరాసి 

యం (మేషమాసమున దుండుత టీ. బౌర్హమిా 

యాదివారమును, విశాఖానతుతమును,వరీయా 

న్నామ యోగమును సంభవించి, యిప్పుడు మక 

రరాసియందు కుజుండును, ధనుస్సున బృవాస్ప 

తియుుతులా రాశియందు శనియు నుండుట సంభ 

వించునేని దానిని మహాహౌర్గమి యనియెద రు. 

వకుల గ్లమినిగూడ మహో ఎవెశాఖపౌర్లమి 

లేక మహాపౌర్ల మి య నెదరు. 

మహాబంధముధ ఇ — యోగాభ్యాస 
విథోనమునం జెప్పంబడీన [లలో 

నొకటి. 

ఎడమశకాలిమడమచే గుదద్వారము నదిమి 

పట్టి యామడమోద కుడికాలినుంచి, జాలంధర 



ముహాబలవిద్య 

బంధముతో వాయునిరోధముసల్పుటకు మహో 
బంధముద యని పేరు 

ఈయ భ్యాసము వలన శరీరనాశు లూ గతి 
నందుటయు, నిడా వింగళా సుషుమ్నా నాడులు 

భూంమధ్యగతము-లై యపమృుత్యుపరిహార మగు 

ననియు. జెప్పంబకినది. 

మహాబలవిడ్య 
విద్యలు జూడుండుం) 

మహాబలివురవు-ఇది తొల్సింటి మామ 
ల్లాపురము, దీని తొల్లింటిసరియెన పేక మవోమ 
లీవురము. ఇంకను నరవ జేశస్థులందు నమవహోమ 

లైవురమవియు మలాపురియనియు, మావలిపు 
రము లేక మహా బలిపురమనియు. గూడ వాడు 
నామములు గలవు. ఐరోపా జేళసులు దీనిపేరు 
“Seven Pagodas’ అనియెవరు.వలయ వనొక 
ప్పుడు ఇప్పుడు సముద)వుటొడ్డునంగల దేవా 

లయములవంటి చేవాలయము లేడు సముద్భవు 
టంచుదరి నుంజెడివంట, "బేవళముల పె తాప. 

బడిన జేకులు సూర్యకాంతికి తళ తళ మెటు యుచు 

సముద౦మున నోడలలో నుండిన? 
గముగం గన్స్నడు చుంటంజేసి యో కావ్రన శేకు 

గోపుగము లని పేరుగలైనంటం ఇప్పుడం చారు 
గోపురములు నము దాాకా9ంత మెవోయెనని 

తలంపంబడుచున్న ది. 

( అతిబల మహాబల 

కి బహిరం 

"కాని కేరేము. రెండుశ్త తాబ్బములకుం బూర్వ 

మునుండి యీోాకేఫు పట్టణ వుట నుండెనని నిద 
ర్భనములు గానవచ్చుచున్న వి, మరియు నీ పట్ట 
బామునక్కురోము దేశము మొదలగు చేశములకుు 
వర్తశముండినటుల సపట్టణపి చేశములంబూడ్చి 
చేసినదిబ్బలు తవ్వుటయందు నిదర్శనములు 
దొరకటం జేసి తలంపంబడుచున్న ది. అందు చీనా 

చేశపు నాగౌములు'హాడ గలవు. వురాతనపు( 
తిటుక లిట దొరపచుంట, నిట నొక పురాతన 
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నగరముండుటం దెల్పును. ఆయిటిక లంబట్టి యవి 

క్రీ. ము. రెండువందల నంవత్సరములకు పూర్వ 

ముండినవై యుండునని తేలుచున్నది. మహో 

బలివుర మనుపేరును, చాతీ ణాత్యు లీతావునకు 

బలిచకవ ర్రివేరిడుట దీనినొక ప్రసీద్ధయా తా 

టు... దంవ్యార్టన మొనర్చ సమశట్టి 

నదిగాని నిజముకాదు. తక్కిన యితర పేరును 
వాడుకలోనికి పీమాదాగతము లై నవే. 

ఈ చేరుకొొజ కిచటి శాసనములను వివరిం 

చుటకిది తావు కాదు. ఇచటి నలశ్రు రాణమున 

మల్లాపురి యని పేరు వాడబడినది. ఈపాంత 

చేశమును తొలింట పలవులు కంచి రాజ ధానిగ 

చేలుచుందుతరి, మరు త్రనుభాపతి యమర 
భూాపతిచే నోడింపంబడెనంట, అమరుడు మల్లు. 

లనువారి నాయకం. డట. గాన నాతని రాజు 
మలుండనియు మహామలుండనియు వాడుచుండి 

రయ. రానురాను పత రీలు మలుని తె౫ 

వారిని “మహామల్లు: లనియు ననుట కల్లీయుండె 

నంట. ఈపురమునకు మహామల్ల వురమని వాడుక 
యుంగల్లీ న నంట. ఈ నంగతి 

చెంగల్పట్టు మాన్యుయల్ నందు గూడ 

గాననయ్యెడిని. ఇంకను ముఖ్యములగు పరిశీల 
నలపె  వొాయంబడిన యూర్చియాలోజికల్ 

స్వే ఆఫ్ ఇండియా ౧౯౦౬-౧౯౦౭ సంవత్స 

రములరిపోర్డు పేజి ౨౧౭-౨౪9 యందీనంగతి 

స్పష్టముగ వివరింప.ంబడీినది, 

పరిశీలనలవలన నిచటి సముద 9ముదరినున్న 
చేవళము One of Pagodas పల 
పుల నాటిపనియనియు, (పల్లవులు చూడుండు) 
పంచ పాండవులరథము లనంబడునవి పలవుల 
జయించి రాజ్యమాక్ళమించిన చాళువ్యలనాటి 
పసియనియు తేలుచున్న ది. పల్పవులు (అనయా 

కాంచీపురమున రాజ్య మేలినవారు) ఆంధు) 
లకు బిదప రాజ్య మేలిన వారు, 
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పరిశీలకులు పలవ రాజగు నొకటవ నరసింవా 

వర్గ నిర్శింవః జేసెనందురు. ఇతండు చాళుక్య 

నృపతియగు రెండనపవులి కేశిశో సమ కాలికుండ 

సట, కి వె. ౬౦౯ పాతమై యుఎడనోవు. 

'అంతేకపూర్వ మోాజేరు లేక సీశేవుపట్లణ 

ముండినదని తలంచినను, మహోమల్లవురమను 

వేరుగల్లుట కీ కాలము చెప్పవచ్చును. 

ఇంక నిచటిశట్టడముల నిర్మాణము తర్వాతి 

"కాలముళోనిదని యెజుంగంబడుచున్నది. ఇచట 

-చూడందగినకట్టడ ములు, రధములు, మున్నగు 
నవి వ లన లమానాటనిః జౌద్ధభియువుల నివా 

నమునకు నిర్మింపంబడినట్లు తోంచెకిని. పని 

పూర్తి కాలేదని తోశెడిని. ఏట్లపోలిక బాద 

విహారములను చైత్యేములను వతు 

పోలి యుండును. 

౧ ధర్మ రాజరథము-ఇది_39౭ ౪ ౨౫% ౪ 3౮ 

అహము. నాలుగంతస్థులు గలది. పక్చిమాభ 
ముఖమై యున్నది. ఒ కే రాతినుండీ పరస్థల ముల 

దీసివెచి తొలువంబడినది. 

౨ భీమరధము- ఇది ర్ర౨ ౪ ౨౫% ౪ ౨౫% 

అడుగులు. ముందువైపున వరండా కలదు.పళ్సి 

మాభిముఖమై యున్నది. ఒ కేరాతినుండి తోలువ 

బడినది. ఇ౨దు సల యులల లము చాలక నకు 

మను పగిలియున్న ది. 

3 అర్జున రధము- ఇది ౧౧౪ ౧౬౪-౨౦ 

అడుగులు. మరూడ ల సుల సాని డాబా వంటికప్పు 

గలదు. 

ర-౫గీ నకులసహ దేవరధముబు- ఈ రెండును 

ఒ నేపెద్ద రాతిను :డి తొలువంబడీ చెక్క బడినది. 

గుజ్తపులాడ ము£బోలియి ౨చుక వంకర గానున్నవి 

DE బోలియున్న డి, 

౬ డా)పదికధను-అన్ని రధములలో నుత 

రవుకడనున్న ది. సర్గ శాలపోల్కి-గలది. ఏకశిల 
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లొొలువంబడిన ది. 

వీనుంగు,సింహము, ఎద్దు, ఇవి రాతీయందు 

తొలువబడి చెక్కబడి నవి.రధములకడ నే గలవు. 

వరాహస్వామి చేవళము-ఇదినవీనమని తల 

పంబడుచున్న ది. 

యమపురి-ఇట మహిపాసుకమర్షని చేవ 

భముగలదు. ఈ పాంతేమున ,లెటు హాసు 

నిర్మింవంబడి నది. 

కృష్ణ స్వామిమండ సము- దీనిని సృతమనియా 

ననుచుందురు. 

పంచ పాండవమంటపము-- 

అర్జునతపస్సు-ఒకరాతిగోడ పై చితింపబ 

డినపని. విగవాములు గావు. 

గణేశ్రమంటపము- 

రామానుజమంటపము- 

వరావా, వామన, నిగంవాములు- భూమిం 

దవ్వి తీయంబడీనవి 

రాయలగోవురము- పని పూర్తికాలేదు. 

సముదింపు దరి జేవాలయనము- తొల్తింటి 

యేడు బేవళ ములలో నొకటి. 

కోతి యేనుంగ చిలుక 

ర ఎ్రెమ్గుని 'వెన్నముద్ద-( తెల్లని రాతిగుండు.) 

ధర్మ రాజు సింహోననము- 
ను న 

విడిది బంగ భాం 

ఇది చెన్నపట్టణమునుండి ముప్పదిమైదుమై 

భ్లదూరమును, చెంగల్బట్టునుండి పదు గెన్మిమి 

మైళ్ళు నుండును. బక్కి-౧గ్డామ్ కాలువకును, 

సముదగమున కును నడువు నున్న ది. 

మహాబలేశ్యరము (పంచగాని) సమ 
నీతో ప్లప్రదేశనంంలు- పడమటి కనుమల పై 
నున్న తావు, బొంబై రాజ ధానిళోనున్న తావు 
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పభుత్వము వారి వేసవి నివాసస్థలము, పూనా, 

హుబ్లి ఇనుపదారి. M-.S.M. చైను వాదర్ స్టే 

షనునుండి మంచిజాటను ళం మైళ్ళ దూరము. 

"వేసవియందునను, వ గ్రములకుం వీదపను బొం బె 

పూనా నగరములనుండీ వెక్కండుు ధనికులు 

వసింప నేగుచుందురు, కాని వర్ష కాలమున మహో 

బ లేశ్వర మనారోగ్యకర మై యుండునందురు. 

సముద్రపు సీటిమట్టము పె ర%గీ00 అడుగుల 

యె త్తనియు, చల్ల గానుండుటయె గాక నము దవుం 

గాలులు వచ్చు తావనియు( జెప్పంబడీనది. 

శ్రీ వె ౧౮౨౮లో బొంబై గవర్నరుగా 

నుండిన సర్. జాన్ మాల్య్మా_మ్గార్కు సతారా 

రాజాగారినుండి యీ తావును'సంపాదించి యీ 
సమశీతోన్మ్యపి దేశమును వాడుట కారంభించి 

నారు. మార్గమున “పంచగాని?? యను చిన్న 

శ్రీతోవ్షప దేశము గలదు. అట నెరోపావారు 

సం వత్సరము పొడనునను వసించుచుందురు. అడి 

వా దరునుండి ౨౯ మైళ్ళదూరమున మహాబ లే 

శ్వరపు రస్తాపెననే యున్న తావు, 

వంహాబోది --- ఉక్వేలకు బౌద్ధులనాడు 

గల్గిన పేరు. (బోధివృతుము, బుద్ధ గయ చూ). 

ఉ ర్వేలప్రశంన మత్స్యవురాణము _-౨నందు. 

గలదు. 

వుహాభీర (ఆడభీర లేక భీర)- -(భీర 
చూడుడు.) 

వుహాభోజు(6డు-(భేజుండు చూడుండు.) 

వంహామఘము, (సరస్సు)- కొల్లిటి 
చోళ చేశమున తంజావూరు మండలములోని 

కంభకోణపురమున6ం గల యొక నరస్సు; స్నాన 

తీర్థము. సింవారాసియందు బృవాస్పతి పివే 

శించియుండుసంవత్పేరమున, మాఘళుద్ద పౌర్షమి 

నిదు గొప్ప స్నానయాతి జరగుచుండును. 

సౌందర్య వంతేముగ సో సానమంటపములనిర్భించి 

యున్నారు* 
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మహామతినుంశలమం-- సెంట్రల్ 
ఇండియాలో 'ముడలుయనుజేరం బరగుసీమ. 

మహేశమండల మనియు బేరుకలదు, 

మహామను(శం--౪కినంతేతి చంద 
వంశకుతీగయు(డు. తండ్ STs 

వుతు) లుకీనరుండు, తితీమువు ననవారలు. 

వముహామహేశ్వరాచార్య్య6డు -అభీనవ 
గుపావార్యుండు చూడుడు, 

మహామాఫిం--మాఘళుద్ధ పొర్షమి. దీని 
నింకను గొందరు మహోాపార్షవి యనియు, మహో 

మాఘపౌర్లమి యనియు నందురు. (పండుగలు 

చూడుడు.) కాని, మహాహౌర్లమియనిన వైశాఖ 

పౌర్లమి లు 

మహామాయుండు -- అథోలోకము 
లలో నొకటియగు నతలము నేలిన భూపతి. 

మహామారి (వ్యాధ్రి--ఇది నూమ్మజీ 
వులవల నంగల్లీ వ్యావీంచు ఘోరమైన యంటు 

వ్యాధి. ఎక్కువ యపాయకరమైనది. జేశమం 

దిది తగిలిన చో జననప్ప ముగలిగి జనము పల్చ( 

బడుదురు. దీని నాంగ్గమున వేగు (Plague) 

వ్యాధి యనియెదరు. దీనిం దొలుత క్ర. వె. 

౧౮౯౪లో *సాటో యను జపాను వెద్యు (డు 

కనిపెలైనని చెప్పబడినది. ఇది మనుమ్యు లకును 

చెలుకేలకునుు వానినాశయించి బతుకుచుండు 

గోమారులకను, ఇంకనీ మొదలగుచిన్న జాతిజం 

తువులకు నంటుననియు, గుర్రములు, మేశలు, 

నావులు, గారెలు సీవ్యాధికి వళథముగావనియు 

పరిశీలనలనుండి తేలినది. 

ప్రే గనిన తెగులు లేక నాపద యని యర్థ 

మట. ఇంగ్రాండునందు “Great Plague in 

England’’అని చెప్పంబడిన వాడుకమేర కీజ 
బ్బొక పడు క ల్ధనంటం మరియు పదునాల్లవ 

శ్ర లౌబ్బమున నె రోషాచేశములందు “Black 
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death”అని చెప్పంబడిన దీమహామారియీ, 

లండను నగరమున క్ర. వె. ౧౬౬౫-౧౬౬౬ 

సంవత్సేరములందు డెబ్బది వేలజను లీపేగువాతం 

బడీరని చెప్పంబడినది, ఈజిస్థ్ర చేశమున నిశా 

యేలీయులను నిర్చంధించినకతన నా టేశపిభు 
వగు ఫరో పెనను, చేశమందలి స్వ బేశస్థులగు 

ప్రజల పైనను,శి వ. గా పదిప్రేగులు విధింపంబడిన 

టుల ఖై బిలునందుం గలదు. (ఈజిఫ్లు బేశవు 

పది పైగుల శాపము చూడు(డు.) 

ఈవ్యాధి నలువది సంవత్సరములకి)తము 

భరత చేశమునం దగుపడి పబలను చేధించెను. 

అందు తూర్పుబంగాళ ము, ఆసాములం దంతగా 

వ్యావీంప లేదు. జ్వరము Lymphatic glands 

అనంబడు నవయవములు నాచుట, త్వరితగతి 

పని ఎక్కువ సంఖ్యగా మృతులు, శరీరమున 

సూత్మజీవు (Bacillus) లగు పడుట, యను 

లత్ణములతో భయంకరముగ పిబలువ్యాధి. 

ఇందు ముఖ్యముగ తీవ్ర)జ్వరము, దగ్గ, ఆయా 

సము, గజ్జలలోను దవడలకిందను బిళ్ళ లేర్పడు 

టయు ముఖ్య లత ణములు, 

-ఈ నుహామారివ్యాధి యెొండ కాలమున త్ 

పోయి, శీతకాలమునం ెక్కు.వయగుచుంగును. 
వర్ధము లధికముగ కురియు చో వ్యాధి తలయె త్రి 

నటుల వ్యావించుచు పజలను జంపును, ఇందు 

-మూడుజాతులు గలవు. 

౧* Bubonic Plague- ఇందు glands 

వాచి పెద్దవి యగుటయు, గజ్జలు, దవడలు 

కడ బిళ్ళ లేర్పడుటయు, నుపష్టము, ముఖ్య లకుణ 

ములు. ఇదియే భారత చేశమునం దిటీవల నగు 

పడిన జాతి, దీనివలన నూటియం దరువది మొ 

దలు తోొంబదియెదు పరకును చావులు గలిగను. 

-9. Pneumonic Plague- దీని నూపిరి 

చిత్తుల పేగువ్యాధి య సెదరు, అందు దగ్గ, 
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ఆయాసము, ప్రధాన లతుణములు . 

3. Septicaemic Plague- దీని లవణ 

ములు సరిగా తెలియ రాకున్న వి. 

ఈ మూడుజాతులందు బిళ్ళలు కనబడు 

నందురు. మరియు వీటికి టీకాలు వేసి, రోగ 

మంటకుండ శరీరమును రహీంపనగు ననియు, 

నొక వేళ వచ్చినను తీవిముగ రాకుండ జేయు 

ననియు ఘన వైద్యు లనుచుందురు. 

పేగు-నూకు జీని (Plague Bacillus) ని 

మై కాాన్కో-వు ద్వారా పరిశీలించిన ‘Short 

thick Coco-bacillus with rounded 

ends? గానబడుననియు, ముదిరినతరి . గొన 

లందు గాఢతరముగను శరీరమునం దించుక 

తక్కు-వగను మచ్చలు గల్లీ Bepolar appea- 

rence కల్లియుండు సట, బవ గుండ ంబెట్టి 

అదన 2 కరము తాలి యనియు పొదగయిడు 

కాలము రెండు మొద లెన్మిది దినములనియు 

చెప్పుదురు. మానవశరీరములం దీనాత్ముజీవి 

యరావిరితిత్తులందుం గాని వ్రగులందుం గాన్కిర క్ష 

నాళములందు గాని పివేసించునని కనా నంబడీి 

నది. గాలిగలతావుల నైనన్కు గాలిలేనితావు 

లందై నను, స్వల్పకాలము బతుకును గాని 

సాధారణముగ నొళళరీరము వెలుపల చెక్కు_వ 

కాలము జీవింపం  జాలనంత దుర్చ్భలమైన 

వనియు, సాధారణములగు కిమిఘాతుకావమధ 

ములచే గాని గాఢమగు నూర్యరశ్శి చే గాన్ని 

చచ్చుననియు, కనుగొనంబడినది. ఇట్టి నూకు 

జీవులు రోగవ్యా పికి చాల గొప్పశ క్రిం బద 

ర్భించగలవని యాశ్చర్యము గల్లించెడిని. 

బ్రఏి కాళ్ళు మొదలగువాటియందలి కురు 

వులు, గోకు కుఫుండ్లు మొదలగు “ulsersినుండి 

భోనికింబ వేశించి, (కొ త్తవారియందు రోగము 

నుద్భవింపం జేయును. ముఖ్యముగా నెలుకలు, 
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వాటినాశ,యించియుండు గోమారులు మొద 

లగుచిన్న జంతువులజఒట్లకొని,వాటైనుండిఅన్యు ల 

గృవాములకు జేరి, యందలివారికంటురోగవ్యా 

వినావించును. ఈగోమారు లీగల। బోలినచిన్న 

జీవజంతువులు, సాధారణముగ నీరోగముండిన 

పాంంలేముల నేయింటనైన చెలుకలు ర_క్రముం 

గగక్కు-కొెని చచ్చిపడియుంట సంభ వించునేని, 

యాయింటియం దారోగము వ్యావీంచి యున్న 

దని యొజుంగందగిన బే! 

సాధారణము గ చెలుకలనుండియే యీ 

వ్యాధి వ్యాపించుట సంభవించు చున్న దట. 

ఒక్క_ యూవిరితితుల మహామాడయం దూపిరి 

తిత్తులనుండి కఫముద్యారా . సూత్ముజీవులు 

వెడలుచు ౦డుంగాన్మ నట్టిరోగి వలన 

సీరోగము మనష్యులకు న్యావించ వచ్చును 

గాన నట్టెతేరి ంవెద్యులును, వధార మొనర్చ్భు 

వారును ముక్కు_నకునునోటీకిని బట్టలంగట్టుక్ొ నె 

దరు. తక్కి-నజాతుల ప్లేగు లందునుండీ మనుష్యు 

నకు వాస్రపింపం జేయ నేరదు గాన నుపభార 

మొనర్పువారు 'తొకినను భయము లేదందురుం 

ఎలుశలు లేనిచో 

వాటింజంపుట స్రధాన శార్యమని 

పేగస వాంవంఎపదు 

ఈషా హారుం 

ఈరోగము తగిలిన యింటధూళియం. దెలుఏ 

కన్నములందు, చీకటేయందు ఇరుకుమూ లల 

నీసూత్ముజీవు లుండుంగాన జాగ్రత గొనివలస్ 

యుండునని చెప్పుదురు. 

ఈరోగము పీ ల్లలకంు చెద్దవారికిని ముఖ్య 

ముగ న్నీలకును దగులుచుండునని కసిపెట్టం 

బడిసది. స్రేగునూత్ముజీవులు గచ్చు నేలలందు 

౨౮ గంటలును, మట్టి నేలలందు ఈలా గంటలును 

మని యుండగలవని పరిలీలనలు బయల్బ్పరచిసవి, 

ఇయ్యవి కిరననాయలు తగిలినతోడ నే జచ్చు 

వది వేలుచున్న ది, 
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మహామేధ--(మేథ చూడుడు 
మహాముద్ర- యోగాభ్యానవిథానమున 

'జెప్పం బడీన వింశతి ముద 9లలో నొకటి. 

ఎడమశా లిమడమ వే గుద ద్వారము నదిమిపట్టి, 

కుడికాలు బాచి, యామడమను నేల కానించి, 

కుడికాలి బొట్టన వేలును కుడిచేతితో పట్టుకొని, 

గడ్డమును వతు స్థలమున కానించి యదిమిపట్టి,. 

భూంమధ్యమున దృష్టులను నిలిపి యేశలమవ్యు, 

ముతో నుండుట మహోముద  యనంబడును. 

ఇంక నిటులచే కడికాలిమడ మచే గుద దాం 

రముసదిమిపట్టి ఎడ మ కాలు చాచి, మూమడమను 

చేలకానించి, మెడమశాలి బొట్టన వేలు నడమ 

చేతితో పట్టుకొని, గడ్డమును వత్ స్థలమున కా 

నించి యదిమిపట్టి, భూ9మధ్యమున దృష్టుల 

నిలిపి యేశలమ్యముతోనుంటయు.గూడ నీపేరు 

ననే బరగెడినిం 

ఈము ద నభ్యాసించుటవల న శ్యాసకాసలు, 

యయ, వ్రీహము, గుదావర్తమ్యు అజీర్తి జర 

ములు సివారణమై దూరమగునస చెప్పబడినది. 

మహాయానము, హినయానవరు- 
(నాగార్జునబోఢి సత్ఫ్యు(డు చూడుడు.) 

మహారాజి వ గలవాని రిన్నూ టయి 
రు(రని చేరు తెలియవు, 

ఛా 

ఉపు బడినది గా! 
య 

మహో-రాజికులు నవ బేవతాగణములలోని వారు, 

వుహారాజులు (పదునార్షురు!-మహా 
రొజులు "(పోడశ్రమహోరాజులు) పదునార్దురు. 

వామ ట్లూలని ల అః 

౧. గురకడాతం సక్షు డు. భార్య జయం 

తీజేవి. కమారులు చితరధు(డ్వు స్వారి, అవ 

రూభుండు. గయుడు ,నూరిశ్వ మేధయాగము 

నర్సి స్వర్గ గోదానము లిచ్చెనంటం (ఈతనిడి 

పయవీతునివంశిము.) 



ముపారాజులు (పదునాప్లరు) 

2 అంబరీషుండు-తండి) మాంధాత, తల్ల 

బిందువముతి కుమారుడు యావనాళ్వుండు. 

9. శశిబిన్దువు-తండిి చితరధుండు. కమా 

రులు పృధుళ వుండు, పృధుదాసుండు, పృధు 

న్ పృధుంజయుండు ప్పధుకర్మ, పృధుయ 

ఈశుడు. ( ఈతనిది కో ంప్పువంఛము). 

ఈ, అనంగుండుః 

౫. పృధు చక 9వ _ర్హాతండి? "వేనుండు, భార్య 

అర్బీ బేవి, కమాళ్లు విజయాళ్వుండు. (అన 

దాను ధూమ కేళుండు, హర్యళ్వుండు, 

దవిణు(డు, వృకు(డు. (ఈతనిది న్వాయంభు 

వుమునువంశము). 

౬ మరుత్తు-తండి” యవీతుత్తు, తల్లి విశా 

లావేవి, కుమాళ్ళు నెనఘుంక్కు నరిష్యన్తుండు. 

(-ఈఠనిది యిమో్టకని తమ్మునికుమారుC డగు 

నాభాగునిసంతతి). 

౭ భరతుండు-తండి బుషభుండు త ల్సి జయ 

సీటేవి, భార్య పంచజనీ చేవి, భార్య సుమతీ బేవి, 

కార్య రాష్ట్రభుక్ , భార్య సుదర్శనాచేవి. 

ఈతని పాల నమునుండియే బేశము నకోభరత 

ఖండ”మని సేరయ్యెను. మరియు నీతండు కడకు 

సర్వసంగ పరిత్యాగి యయ్యెను. 

శ్ వసు హూ త్రుండు.తండి) భుమన్యువు, 

భార్య సువర్లా బేవి. కుమారుడు వా _స్టిమహో 

రాజు(హా_స్టినావురనిర్మాత). తాత వురూరపుని 

పాతు9ండగు భీముడు, కోతెనికరడి జహ్ను (డు. 

ర్మ పరశు రాము (డు-తండి9 జమదగ్ని, తేల్లి 

రేణుకా దేవి. 

౧౦. శ్రీ రాముండు- మ. దథరథమసపహాో 

రాజుతల్లికాసల్యా దేవి, సవతితేల్లులు క కేయా 

సుమి తలు. భార్య జానకి( సీతా చేవి.అ యోధ్య 
రాజధాని. వితామహు డజవముపహారాజుం 

వ | వశిషఘ్టమహర్షి 
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౧౧ దిలీపమహారాజు- తండీ భగీరథుండుం 

తల్లి భానుమతి. భార్య సుదవీ.ణా బేవి, కుమా 

రుడు రఘుమహో రాజు. 

౧౫౨ సగరచకంవ రి తండి చబాహుకుండుం 

భార్యలు "కేళిసి-దేవి సుమతీ చేవి. 

౧౩. రంతి బేపుండు-తండి? సంకృతిం 

౧ల యయాతి- తండి నహుషుడు. తల్లి 

విియంనదా దేవి. భార్యలు చేవయాన్క శర్శివ్ష. 

చేవయానయందు యదువు, తుర్వసువును; 

శర్మిఫా బేవియందు కేతువు, దృహ్యుండు,, 

అనువు పూరుడు ( చంద వంశపు రాజ్యు, 

నను క మాళ్ళను గ నెను, 

౧౫ మాంథాత- తండి యావనాళ్వుండుం 

భార్య బిందువు ఖు. కుమాళ్లు పురూరవుడు 

ఆంబరీషముండ్కు ముచికందుండు. మానసరోవర 

మును తనతెపస్సుచేపవి తపరి చిన వాడు, ఈయన. 

యెముకలు గరణమాంభఛాత పర్వతగువాయం: 

దున్న వి. 

౧౬ భగీరథుండ-తండి దిలీవు'డు. కమా 

రుడ్కునాభాగు(డు. తపళ్ళ్శ క్రిచే గంగనుదెచ్చిన 

వాడు. ఈయ నయాశ మము గాడపాదపర్వ 

తముకడ గలదు. 

మహారాష్ట్ర వం- బేవరాష్ట్రము, దథ్నీ 
ణాపధము, అశ్మక దేశము రాష్ట్ర దేశము, 

రాన్ట్రకూట దేశము, మరాటాచేశము ననుపే ర్త 

విలువంబడు ేనము, 

మహోారాష్ట్రిము నకు 'చేవరాస్ట్రమని తొలు 

తం బేరుండజెనని వా రనుచున్నారు. ఈ'ేళ ప 

శంస వామనపురాణము ౧౩ అధ్యాయమునం 

గలదు. దీనికి దశీణాపథవమని చ్లిరుండెను. 
ఇప్పుడు 'డక్క.”ననువాడుక్ డానినుండియే కల్లి 
నది. బుదునికాలమున నాళ్ళక దేశమని చేరుండి 

(పతిషా నవురము ( ఇప్పటి వై జామురాజ్యము 
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లోని వైఠక్వురము) రాజధానిగ నుండెనంట, 

అకోవని శాసనములందు మహారాష్ట్రమని 

యుండుటవలన నప్పటి కే మహా రాష్ట్ర్రమని పేరు 

గల్పియుండెనని తేలుచున్నది. అళోకచకివ f= 

మహోద మ్మరజ్ఞి తు (డను బౌద్ధమతబోధకు సీ జే; 

మునకు నరవ వారా మంపెనని చెప్పంబడీ 

నది. అది క్రీ, మునువు ౨౪౮౫ [పాంతమంట. 

కీ. వె. ౩౮౦ ఆ పాంతమున సముదిగుప్తుం 
డీదేశమును జయించెనని తేలుచున్న ది. పిదప 

నవా పానవంథశ (పు పృభువులవళ మయ్యెను. 

వారికి జీర్ణనగరము(ఇప్పటిజూ నేర్ ) రాజధాని. 

శడపటి నవాపానవనంభ ప్రభుని నాంధీభ్ళత్య 

లే శాతకర్ణి పుల మేయ జయించి రాజ్యమాక 

మెంచెనని చెప్పబడినది. ఆం” * 

శీదప తతుప రాజవంశస్థులు (కీ* చె. ౨౧౮ 

మొదలు ౨౩_౨ వరకునసగా పదునాల్లు సంవ 

త్సరములు పాలించిరంట. ఏరిపాలనము దక్క 

నులో కొంతభాగము గాని యంతయు.గాదని 

పరిశీలనలవలన తేలుచున్వ ది, వారికిబిదప నాభీ 

రులు ౬౭ సంవత్సరములు పాలించిరి®. అనగా 

నాభీరుల పాలన శ్రీవె. ౩౯౯ వరకు నని యెరుం 

గునది, వీదప రాష్ట్రికూటు (ఇప్పటి రాధోర్ 

జాతి వారు) లధికారమునకు వచ్చిరి. 

రాస్ట్రకూటులకు రాష్ట్రు9లు, రాష్ట్రాకులు 

చనికూడ  వాడుశనాహముము లుంజెనంటం, వారి 

పాలననుండియే యీ బే మునకు రాష్ట్ర జేశ 

మనియు, మహా రాష్ట్ర దేశ మనియు, రాష్ట్ర 

కూట చేశమనియు బేర్డు గలైనంట, మహామ్ము 

దీయులకాలమున మహో రాష్ట్రిశబ్దము మ రాటా 

యయ్యెనంట, రాష్ట్రకూటులు (క్స్తువెనుక నారవ 

శతాబ్బముదనుక పాలించిరి. విదపను వీరిరాజ్య 

మంతమొంద లేదనియు, కడ భాగపు 

శాష్ట్రికూటు లటనట భాగముల పాలించుచునే 

2426 నువోరాప | మ 
ల 

యుండీరని యు కొందరు తలన్తుకు గాని నిదర్శన 

ములు గాన రావు. ఇంతవరకు ప్రకిఫా నవుర మే 

రాజ ధాని. 

వీదస నారవశ తౌబ్ల పారంభ కాలమునుండి 

చాళుక్యలు పాలించిరి. వీరు క్ర, వె. 758 వర 

కధిపతుగ నుండిరి. అందు జయసింహునిమను 

మండు మొదటి ఫుల కేశి పాలనమున రాజధాని 

పతిష్థానపురమునుండీ చాదామిోకీ మార్చెను. 

ఈతండళ్వ మేధ మాగ మునర్చినవా(డని చెప్పం 

బడినది. 

ఈసందర్భమున  చాడామో పూర్వచరితి 

వివరించుట సమంజసము. ఇది మాలపిభానదీ 

తీరము, మాలపిభ కృష్టానదియందు చేరికను 

ఉపనది. తొల్రింట సీపాొంత మంతయు అడవియై 

యుండెను, అంచే బాదామి యుండిన లావు, 

వాతావీ యను రాకునుని నివాసస్థానమై 

యుండెను అచటికి గాొంతదూరమందుండిన 

మణిమతి యనంబడు చుండిన తావున వాతాపి 

సనోదరుండగు సిల్వ్యలుండను రాఠ.సుండుండువాడుం 

వాతౌవీనివాస మగుట, వాతావీవ్రరమ నం బర 

గుచుండెను, ఇల్వల వా తొాపులిర్వురును అగ స్య 

మహర్షి చే నిహాతులైరని చెప్పంబడిరి. వాతావీ 
పురము కాలముగడచినపొలంది వటవీవురమె, 

వటపి  యనంబరగ్శి బటపీగా మారి, కడవ 
చా దామో యె యటనే బర(గుచున్న దని "ఆలి 

చాదామోయందు రెండు గువాలు కలవు 

ఆందొక దానిపైగల సంవత్సర సంఖ్య నామములు 

క్రీ వె. *౭౯తో సరిపోవును. “రెండవది జైన 
మతస్తుల గువా, దీని సంవత్సర సంఖ్యా నామ 
ములు క్రీ౫. ౬౫౦ సంవత్పరముతో సరిపో 
వును. ఒకగుహయం దొక యెద్దును ఏనుంగును 
కలసినబొమ్మ కలదు. అం దొకదానిం గప్పిన 



మహోారాష్ట్రము 
ట 

"రెండవది స్పష్టముగ తెలియుచుండును, ఇది 
చక్క-ని పనితనముగల చిక్రమని తలంపంబడు 

చున్నది. ఇంక మన చాళుక్య భాపతు లకడ కు 

మరలుదము. 

మొదటిఫుల కేశి మనుమండగు రెండవ ఫుల 

"కేశి మిగుల బలాథ్యుండగు రాజనియు, నీతండు 

శనూజభూపతియగు రెండవశిలాదిత్యు (డ నబడు 

హర్ష వర్థను నోడించినవాండనియు చెప్పబడినది. 

ఈతని కాలమున నే హూ్యూనచ్యాం గీచేళమును 

దర్శించినాండట. ఆతండు * మోపహూలాభా: 

యని దేశమును వాిసికొ నెను, ఇాళ్ళుక్యులలో 

కడపటివాండగు రెండవకీ _ర్రివర్శ నోడించి, క్రీ. వె 

౭ఈళ యందు రాష్ట్రకూటనృపతి యగు దని 

దుర్గనృ పాలు డుమ హారాఫ్హిసింహాసన వెం కెను. 

-ఈతీనిత ర్వాత రాజ్యాధిపతులలో మూడవ 

గోవింద వర్మ బలాథ్యుండగు రాజని చెప్పం 

బడీనవాండు, ఈతని సుతు(డగు శర్వ్యుండను 

నామాంతరము గల అ మోఘవర్హుండు రాజ 

ఛానిని చాడదామోనుండి మాన్య ఖేటము నకు 

మార్చెనని చెప్పబడినది. మాన్యఖేటము 
రానురాను మాల్య ఖేటమై, ఇప్పుడు మా లేఖడ్ 

అనంబడుచున్న ది. మాల్లేడ్ అనియు నందురు. 

భీమానదీతీరము. ఇప్పటి (నైజాము రాజ్యము నం 
దున్నది ఈప ర్యాయము రాష్ట్రకూటుల పాల 

నము | "వె ౯౭౩ వరకు సాగాను, అ త్రణి 

రాష్ట్రకూటులు తిరుగ్నా చాళుళ్యబం౪ వ్రు ని 

యగు _లెలపునిచే నోడింపంబడీి, రాజ్యముం 

గోలోయిరి. ఇటుల తిరుగ చాళుక్యుల పాలన 

వమారంభ మయ్యెను. ఇ క్కా.లమున మాన్య 

ఫేటము రాజధాని. 

కేం. వె, ౧౦౪౦ మొదలు ౧౦౬౯ వరకు 

రాజ్యమేలిన అవహావమల్లు(డను నొకటవన సోమే 

శ్రరనృపతి, రాజధానిని మాన్య ఖేటమునుండి 

శల్యాణవురము నకు మార్చెను, క ల్యాణపురము 

2427 

కుంతలచేశములోనిది గాన నక్కొ-లమున కం 

తల, విందుచేరిపోయి యుండెనని లేలుచున్న ది. 

అతనిసుతు (డు తి/భువనమల్తుం డనంబడు. 

రెండవ విక్రమాదిత్యుడు. 9 న్. 

మొదలు ౧౧-౨౬ వరకు రాజ్య మేలినవా(డు 

విక మాంక దేవచరి తను రచించిన బిల్ల ణుం 

డును, మితాతురుండును ఈతని యాసాన 

విద్వాంసులని చెప్ప. బడినవారు. 

౧౦౭౬. 

ఇ తరి చాళుక్యుల పరిపాలనమున | న్యా 

౯౭౩ మొదలు క, వె, ౧౧౬౨ వరకు ౧౮౯ 

సంవత్పరములుసాగినదదిం అక్కాలమున రెండవ 

తెలవునికడ మ _న్టిగనుండిన విజ్ఞలుండు లేక 
బెజ్బలుండు సింహాసనమా కిమించి రాజై శ్రీ వెం 
౧౧౯.౨ వరకు ముప్పది సంవత్సరములు రాజ్య 

మేలెను. ఈతండు జైనుఃడు. ఈతనికడనే బస 
'వేశ్ష్యరు(డు మ స్త్రిగనుండీనవా (డు. బీజ్జలు (డు 
బస వేళ్వరుండు గాకు వీర శె వలింగాయత 

మతస్థుల నెక్కువ యొత్తిడి చేయ చుండెనని 
యు, దానిని భరింపంజూలక జగ దైవుండను 
లింగాయతధీరుండొళకండు తనవారి కవములకుం 
విము కి నొసంగుదునని చిజ్జలభూపతిని ఆయ 

ననగరునం బే వధించెననియు6  జెప్పంబడీనది. 
బస వేశ్వరుండును క భ్యాణపురమందలి సంగ 
'మేశ్వర వివలింగమునం ఆదక్టమాయెనందు రు. 

నేటికిని ఆ బెవస్థానము లింగాయతుల యధీనమై 
యున్నది. అర్ననయు వారి విభానముననే 

నడుచుచున్నది. 

క్ర. వె, ౧౧౯౨ వీదప కొంతకాలము రాజ్య 
మరాజకమై యుండెన(ట, గాని అ తరుణమున 
యాదవు లీరాజ్య మాకోమించి యేల సాగిరి, 

యాదవభూ పాలుండగు చిలముండు క్లీం, వె. 
౧౧౮౭ సంవత్సరముననే చేవగిరియందు తన 
రాజధాని కట్టడముల నిర్మించుకొని రాజధానిగ 



మువాకాన్హ ము 

'జేసుకొనినంవాడని తెలియుచున్నది, యాదవు 

లలో సింభున నృపతి బలాఢ్యుం డగు పిభువని 

ెప్పంబడీనది. ఈతనియాస్థానమున చెంగ చేన్రం 

డుండినవా(డవియు, చెంగ దేవునితం డియు పథా 

నజ్యోతివ వే త్తయు నగు లత్మీధరుం డనియు, 

తాత భాస్క-రాచార్యుండనియు, ఈతండు లీలా 
వతీగణితక ర యనియు, క్రీ. వె. ౧౧౧౪ సంవ 

త్పగమున జనించినవా6 డనియు. చేలుచున్నది 

యాదవులలో కడ పటి వాండగు రామచంద 

నృపతికాలమున హెమాది యనంబడిన హెమ 

ద్బ్సన్తు మంతి)యె యుండు వాండు, ఈతండు చతు 

ర్వర్షచింతామణినిర చించి నవాండు. మహారాష్ట్ర 

'చేళమున హేమద్చన్తుదేవళ మను చేరంబరగు 

వోల్కి. చేవాలయములలో సెక్కి-ంటి నీతండే 

నిర్మింపం జేసెనందురు, 

రామచంద్ర నృపతి యాస్థానమున ముగబో 

ధవ్యాకరణము రచించిన వోప బేవుండు విద్యాం 

సు.డనిచెప్పంబడినది.డాక్షరుబొ ధాజీపండితుడు, 

వోపచేశులు "పిక్క-ండు) కలరనియు, నొకడు 

ర వ్యాక గణమును, మరియొక 6 డుశవిశల్చ 

దృమమనంబడు భఛాతు పాఠమును, వేరొక్క_ండు 

భాస్క- రా చార్యుని లీలావతికి వ్యాఖ్య వాసిన 

వాండనియు, ఈతని తండి) పేరు భీమ దేవుడని 
యు,ముగ్గ బోధవ్యా శరణక _ర్హ తం డి పేరు "కేళవ్రం 

డనియు ఈ శేశ్లవపు,తుండగు వోప బేవుండే 

రామచంద నృపతి యాస్థానవిద్వాంసు, డని 

యు చెల్సియున్నా (డు. 

“ఈ రాము చంది నృపతియు సీతని సుతుండు 

ఫంశరుండును నః చె. ౧౩౧౮ 

నత్సరమున అల్లాఉద్దీన్ కిల్తీచే 

నివాతుై రి రాజ్యముమవామ్మ 

క్ర) దీయుల వశమాయెను,. పిదప 
ANY తపతి రివాజీ మహో 

రాష్ట్ర'దేశమున కే గాశ్ మహో 

2428 మహారాష్ట్ర) బావ్మాణులు 

రాస్లసామాిజ్యము న శేలికయయి చకొవ రి 
లు 

యాయెను, ఆయ నచరిత్ళ సుప్రసిద్ధ మె. 

ల అ అట వేచే ళు 
(బ్రా మహారాష్ట్ర్రబ్రాహణుల స 

కాలములందు చీలిన మహోరాష్ట్రశాఖ లిక్కా- 

లమునకు ముఖ్యమగునవి పదునేండు గలవు. 

మహో రాష్ట్ర) 'బాంవ్మాణులు మహారాష్ట్ర చేశ 
6 ౬ 

వాసులె యీచేరందిరి. ఏరు శాఖాహారులుం 

మహారాష్ట) బేశము భూడుండు. ) ( ఫ్ర 
మహారాష్ట్ర) బాాహ్మాణులు పంచదా+విడ 

శాఖలలో నొకశాఖవారు. పీరితయుంతశ్ళాఖలు- 

౧ కాణ్వులు-క ఇమ వార్డి శిష్యవర్లము నకు 

జెందినవారగుట నీపేరందిగరని తెలియుచున్నది 

శు యజ న్వేదశాఖలలో నొళటి. ఏరిది భతేపద 
యు 

బావ్మాణము, కాత్యాయనశెతనూతము. 

పిరికి. బధమశాఖీయులనియు బేరుకలదు. పిరు 

మహో రాష్ట) చేశ (వుసీములం దచ్చటచ్చటను, 

కొల్హాపూరు సంస్థానము నను,ఆ పోంతసీమ లయం 

దుహెచ్చు గను నిప్పుకు నివసించుచున్నా రు.వీరిం 

గూర్చి చరణవ్యూహమున బీశంస కలదు. 

రం క రాడకులు(క ర్హాడ కులు)- కృసూనది 
ర? రం 

యందు కళోయననది సంగమించుతావునకు దరి 

నున్న కర్హాడపురపా9ంతసీమలందు. నివసించు 

కతన ఏరి కీ వేరయ్యెను. కరాడచేశ(వు వారని 

యర్థము, పరశురాముడు వీరి నొంశునుండీ 

నిర్మించి నటుల. సహ్యాద్రిఖండమునం జెప్పంబడి 

నది. భర ద్వాజ, కొనక వత్చ, కౌండిన్య, 

కస్యప, వశివ్క జమదగ్ని ,విశ్వావింతి), గా తమ, 

అతి) యను పదిగొత)ములు మాతిము ఏ్రి 

యందు. గలవు, 

39, కళ ంకీలు-వీరుపూ ర్వాచారప రాయణులై 

యెక్కు-వపట్టుదలం గల్లియుంట నోర్వలేని యిత 

రులు ఏరి కీపే రిడిరని "చెప్పుదురు. ఏరిపూరో్యో 

_త్తరములు సరిగా తెలియవు గాని యిక్కా-ల 



మున నీపేరం బరగుచున్నారు. 

రో కీర ంతులు - ఈగాఖవారు పన్నిద్దరు 

బా్రాహ్ముణుల సంతతియని యు, నన్నిగో తము లు 

ఏరియందు. గలవనియు, చెప్పంబడినది. ఏం 

గూర్చినప్రిశంస సహ్యోది ండమునం గలదు, 

ఆదిని గోమాఎచల ప్రాంత పంచకో )శ్రసీము 

పీకిసా నమనియు(బిదప నవ బాగ్ ముండల పొంత 

సీములకును నితరచేశములకును జేర రనియు 

నందురు. కొంకణచేశమునం దచ్చటచ్చటను 

వీరు గాననగుచున్నారు. వీరిది బు గ్వేదము,; 

ఐతరేయ బావ్మాణము; ఆశ్వలాయన శాఖ. 

౫. కుండగోళకులు - వీరినిచార్సి సరిగా 

తెలియపన్నది. 

టు కొంకణస్థులు లేక చిత్త పావమలు-పరళు 

రాము డరువదిముుదిని వూతులుగ నొనర్చి 

బాంవ్మాణులందుం 'జేర్చినటుల సహ్యాది)ఖండ 

మునందు చెప్పంబకినవి గాననే చిత్తపావమ 

లని పి3కి6 'బేకయ్యెనంట. వారిసంతీతి వారిప్వుడు 

చిత్త పావన బాాహ్మాఖులను పేరం బరగు కొంకణ 

SE యున్నారు. 

౭. రయూడేలు - నాగపూర్ చేశ వాసులగుట 

నాగపూర్ బావ్మాణులనియు, రూ దే బామ్మా 

ణులనియు వాడుశన ౦దియున్నారు.ళుక్షయజు ల్వే 

దులు; కాణ్భమాధ్యంది న శాఖ వారు. 

శః దేవర్దులు- ఏరిని చేవకుఖ్కు-_లని యు, 

"చేీవరుతుులనియు.6 గూడవాడుట కలదు. చేన్న 

శొఖవార మని వారు దెల్పుచున్నారు. బొంఖై 

రాజ ధానిలోవి రత్నగిరి మండలమున పీరు 

విస్తారముగ నున్నారు, బరోడా రాజ్యము నను, 

ఉ త్రరకొంకణసీమలందును గూడ వసించుచు 

న్నారు. అధర్వణ వేద శాఖ వారు కొందరును, 

కృష్టయజు ర్వేద శాఖ వారు కొందరును వీరితుం 

దుం గలరు. 

2429 మహారాష్ట్ర) బాహా ణులు 

గం దేశస్థులు. ఏరింయందు ముఖ్యముగ 

మూడు తెగలు గలవు. బు కాఖ (తెగ్సు, సామ 

"వేద శాఖ (తెగ, అధర్వణశాఖ (తెగ. 

ఇంశ నీవురూశు తెగలవాశుం గలసి గృవాన్థు 

భికుకు లనియు నిరు అెగలవారుగ 

నున్నారు. గ్నహాసులు లొక్నవ్న తి గలవారు. 

పిక a గరేహింవరు. వ చేరు 

లకుం బిదప బిరుదములుగ రావు, పంత్, 

పకశేల్, కుల్క-రిణీ, చేశాహి, చేశ పాండే బేళ 

ముఖ్ మొదలగు బిదుదనామములు వాడు 

చుందురు. ఇంక భితకులు పౌరోహితవృ త్తిగల 
వా దశీణలు పరిగ౦హించుచు తీర్ధము లందు 

వసించుచుందురు. 

లనియు, 

౧౦ పళ శ్ర బావ్మాణులు- బొంజై పంత 

మున గాననగుచున్నారు వాజసనేయ శాఖ 

వారు. 

౧౧. పా ధ్యా బాాహ్ముణులు- కొంకణ చేశ 

మున నుపాధ్యాయులుగ నుండిరంట, ఆపే రిట్లు 

మూాజీన దందుకుః 

౧౨. బొమ్మస్టాయి (బా్రవ్మాణజూమ్యులు- 

ఏరినిగూర్చి సరిగ తెలియరావన్నది. వేదవిహి 

తాచారములు నెకపుకొందురు. కొందరు వీరిని 

నింద్యులుగ నంచుటయు గలదు. 

౧౩. మాధ్యందినులు- నాకికపట్టణ పాం 

తమునను, కొల్లాపూర్ సరనాన వా కేవపున ను 

గాననగుచున్నారు. మధ్యాహ్న సంధ్య పిరికి. 

బ్రథా నమందురు. శుక్ల యజ ర్వేదులు. న్రతపధ 

బాావ్మాణముం కాత్యాయన శ్రతనూత)ము. 

౧౮ గోముఖ బావ్మాణులు- విరినిగూర్చి 

సరిగా తెలియదు. 

౧౫. వరాడీ వ లక ఏకి బీరారు 

బాహా ణు లనియు వాడుక కలదు. గై జాము 

రాజ్యమందలి వరాడీ (బీరారు నివాసులుగ ౬ 



మహోారాన్ట్ర దేశ వు సామెతలు 

జిరకాలముంట సీపేరందిరి. బుగ్య్వోదులుగను, 

శు క్రయ జు ర్వేదులుగను నున్నారు. మాధ్యం 

దినశాఖ. 

౧౬. సావశాబావహ్మాణులు- దథీణమహో 

రాష్ట్రసీమలందు. గాననగుచున్నారు. నచ్చ్బా” 
వ్యాణులుగ నున్నారు. కొందరు పీరినిగూర్సి 

య బావ్మాణ, "వురమొనర్చిన ౧౨ 

మందిసంతతివా రని యవవాడుక మమొకప్పుడు 

వెచిరంటగాని, దానికి నిదర్శనములు లేనందున 

వారి కేచాధయు లేశపోయె నంట, 

౧౭. సోపార కాఛహ్మణులు-తొ ల్రింట "తాటి 

చెట్ల బైరుపెట్టవారని యొకొవాడుక్ యుండే 

నంట గాని నింద్యులుగ చెంచలబడ లేదు. స్మద్బా 

హ్మణులు, పీరియార్సి యితర సంగతులు 

తెలియవు. 

వుహారాష్ట్ర దేశపు సామెతలు 
అన్యాయార్టితవి త్తము న కతివేగమే వ్యయ 

ఇంటింటను మంటిపాయిలు. 

ఎన్వరియ న్నము. దినుచుందు మో వారికి 

గృతిఘ్నూలము గా రాదు. 

ఒ కేదండలోనిపూస లొక్క_లాటి వేం 

అవనరము తీరిన వెనుక నెౌమధమిచ్చిన 

ఎనెద్య్యు (డు చచ్చినా నే యన్న ట్లు. 

గుోడ్డివా(డు వీండి విసరుచుండుట, కుక్క 

దిని వేయుచుండుట. 

గోడలకు చెవులూ, తలుపులకు నేతిములూ 

కూడ నుంటవని తలంప వలయును. 

తననునస్సుక న్న తభ్యమువల్కు.. సాఖీ యుం 

డదు. 

నేని నీటిబిందువు లే చెజు 

2480 మహాలయఅనమూావాస్య 

పక్క-పొడవుకొలందీ కాళ్ళు ఇబాయచుకోొని 

పరుండ వలసి యుండును, 

పాట రానివానికీ శృతి లయ క దురవు; 

నృత్యము రానివానికి నేల బాగుండదు; వంట 

రానివానికీ కలలు మండవు. 

బలవంతు(డు బలహీనునిచెవికి సెయధికారి. 

బవుగర్విగృహము పల్లములో నే! 

హలం కొొకమాట ఇాలు6గాని, సె 

లేనివాని కొక కల్లు గావలయును. 

మనస్పాథీ. చెప్పినమార్లమే మంచిది. 

ఏపు3పై కొట్టుట కడువుపె కొటుటకన్న 

నుపకారమే. 

హామో యుంకే యన లిచ్చు కోవలసిన చే. 

వముహారుదాష మి---వువ్వళుద్ల అభమి, 
రు దాభిపేకములు. SID య రుద౦ 

శాంతి గల్లించుపర్వదినము. 

వుహారోవుం(డు --- ఇవ్య్యూకు సంతతి. 
సూర్య వంళతుతియుండు. మిథిల బే శాధీళుండుం 
తండ్రికీ ర్తి రాతుండు.కమారుండు న్వర్శ రోము (డు. 

మహాల్ స్టిక్ (Mahl stick) పరికర 
వుంచి త లేఖన మొనర్చువారు రంగులు 

వేయుతరి నెక్క_వప దేశము నక రంగుకుంచె 

నాడించుట కష్టముగా నుండునుగా న నట్టితరిం 

జేతినానించు నొకకొయ్యముక్క_. దీని కొకకడ 

ను చిన్నపజు పమర్చంబడియుండ్కి దానిపె చేతి 

నానుకొని రంగులు వేయుచు నెరవును. రెండవ. 
కడ వాయుచుండుపటము సై మోపంబడును, 

మహాలయఅమావాస్య---దీనిని సర్వ, 
సాధారణముగ “నూలాల అమావాస్య: యని 

యు, “పోలాల అమావాస్న' యనియు వాడు 

చుందురు, భాద్రపద బహుళ అమావాస్య 

నువకరయ కాస తనుం దమావాస్యగాన్క, 



ముహాలయపత్సు,ము 

“మూలాల అమావాస్య! యనియు, పోలమ్ము 

లేక పోలేరమ్మ లేక పోలకమ్మ యనంబ కు బేవత 

నారాధించు (వతదినము గాన “పోలాల అమా 

వాస్వి యనియు నజులు వాడెదరు. కంద, 

బచ్చలి చెట్టనుంచి, వానికింద గారీ చేవింబూజిం 

తురు (పోలేరమ్మ చూకుండు. గాన పోలాల 

యమావాస్య యని సేరయ్యె నంట, కర్ణాట 

చేశపు క్ర్రీలు ఫలగొారీ వత మాచరింతురు. 

మహాలయషక్షనంం-దీని న్ఞత మాళా 
యపతముగ వాడుచున్నారుః కొంద రింకను 

వీ్ళపకుమనియు ననుటశలదు. ఇందు మృతతి 

ధులందు మహాలయ, శాద్దమును, భరణీనక్షు త 

ముండు తిధియందు భరణీవుహాలయ ఇాంద్ధ 

మును, వ్యతీపాత యోగముండు తిధియందు వ్యతీ 

పాతమహోలయ వా మును, చ్యాదశియందు, 

యతిమహాలయ శొిద్ధమును, 'చతుర్దశియందు 
విషశ(స్తుహత మహాలయ ఇద్ద మును, అమా 

వాస్యయ. దుమ్బుతతిధులయం దాటంకము చేజరు 

గశ నిలిచిపోయిన మహాలయ శాద్ధ ముల నాశ 

యుజ నుత టు దొహత్రకృతమ 

హోలయు శాద్ద మును జరుపవలయు ననియు, అవ్ష. 

మిోతిధియం దన్ని మహాలయ నా లునా 

నావకుమున నెకపనగుననియు౬. జెప్పంబడినది. 

మహాలయాక్షేత్రము (అమురేశ్వరము) 
(టుకారమాంధాత క్షేతీము చూడుండు.) 

మహాల్నక్ష్మవ్రతము-- శ్రీలప వివావా 
మైనదాదిగ నసామంగళ్యముం గల్లియున్నంతే 

దనుక చేశేట మార్గశిరమాసములందు పితిగు 

రువారమునను మహోాలథ్నీ జేవినిబూజించుచుం 

దురు. ఇది యెళ్యర్యముం గాంటీంచి జరుపు 
వితము. ఈ దినములందు (మార్గశిర లతే 

వారములందు) వుంగకాయలను పండ్లను భుకిం 

పరాదని యొక పూర్వశథను జెప్పుచుందురు. 

2481 మహోలింగములూ 

దీనిని సర్వసా ధారణముగ “మార్షశీరలత్మీవార 

ములనో? మనియెదరుం 

మహాలింగములు - (శేజోలింగములు 
లేక ద్వాదశలింగములు), 

౧ సోమనాధలింగము- సౌరాష్ట్ర) దేశమునం 

దున్నది. 

9 మల్లి కార్డు నలింగము-కంధ బేశము న శీ 

శ లపర్వతేము పై కర్నూలుమండలమునగలదుం 

3 మహోకా శేశ్ర్యరలింగ ము-ఉజ్జ యని(మాళ 

వచేశము) యందు. గలదు. 

ఈ పీంకారలింగము- (తొల్లి చేది దేశము) 

నర్శ దానదియందలి మూంధాతద్వీపమున G.1T. 

P.R. ఖాండ్వా మోరతక్టా న్రేషనులమిదుగా 

జననగును. 

౫% కేదా రేశ్యరలింగము-హిమవన్న గమువై 
ఘా ర్వాల్ సంస్థానములోని బదరీ కేదారశ్షేత) 

మున6 గలదు. 

౬ భీనుశంకరలింగము - (ఢాకినియందు+ 

గలదు.) 

౭ విశ్వేశ రలింగము-కాళీయందు (బనారస్ 

సంయు క్ర శాన | ములు) కలదు. 

లా గెతమిాశ్షరలింగము-బొంజై రాజధాని 

నాశికమండ లము వ తియంబక వే తమునంగలదు. 

గా వైద్యనాధలిం గము- E.L.R మెయిను 

లెనుపె నున్న సంధిమోదుగా వై ద్య నాధమ్యత 

మున కేగవలెను, ఇది చితాభూమి. 

౧౦ నా గేథ్వరలింగము- బొంజై రాజథానిం 

ద్వార కు సమీపమున, 

౧౧ రామ నాధ(సై కతలింగము- శ్రీరామ 

సేతువుకడ రా మేళ్వరమున, 

౧౨ అరుణాచల లింగము-- తిరువణ్ణామలై 

5.1.R కాట్బాడి విల్లువురంలై ను. మరికొందరూ. 



మసహావనమూ 

కెడపటిది ముది చేశ లేక కృ ప్లేశ లింగ మనిరి. 

(శివాలయము చేవగిరి చాలతా బాద్ దగ్గర 

నున్నది. ఎల్లోరా (హౌలా వురము) సమీపము 

వంహావనవుం-(అర ణ్యములు చూడుడు 

వంహావం ధ్య త్త వం౦-వంధ్యత్వము చూ, 

మహావతమతేో ఇది ఆలిమా ర్లిక 
మతములలో నొకటి. ఆతిమార్తికి వాతములు... 

౧, పాళుపతము,.౨. మహా వతము, ౩3+ కాపాల 

ము ననుతి9మ తములుగ నున్నవి. ఈమూడు 

మతములందును బుగ్య జు స్పామాధర్వణాత్మక 

వేదము పాటింపంబడక నాగమములను |పమాణ 

మగుమతగ 9౦ంథముగం గకొనంబడీనది. 

మహావితమతేము విద్యాతత్వవాసి యగు 

రుదు్భనిచేం 'జెప్పంబడినది. ఈమతేమున శివుండు 

పర మేశ్వరుండు. అత్మ లనాదిగ. గార్మికమా యా 

మలయు క్షములె యున్నవనియు పత్కి పళ్ళు 

పాశము (బంధములు |నిత్యములు. పళువు 

(వాణి మలయుక్సు _డెయుండుతటీ నిచ్చా క్రి 

యాశ కుల సహితుండె యుండును. నిర్మలుండై 

ముక. 'జెందుతరి, కియా శ _క్రివదలి ఇచ్చా 

శ _క్రిదూరమై శేవలజ్తానళ క్రిసహితుండై యుండు 

నని చెప్పబడినది. అదియే ముక్తావస్థ, 

పతియణగు పర మేశ్వరుం wr) కియా 

క కులను మరాటి నెల్రప్పృుడును గర్లీయే వ 

నాదు. సర్వక ర్హృత్య మిాశ్వరున శే చెంది 

యున్నది. ఆత్మ లనాదిగ మలద్భయసహితేమై 

యున్నటుల, నీశ్వ్యురుం డనాదిగనిర్శలు(డు, మల 

₹హపీతు(డు ఎనయున్నా(డు. ఆత్మలను టట. 

నొందించుచు జన ముల పా ల్సేయు చుండు టీశ్వ 

రుని కార్య మే. జానము గల్లెనేన్తి[యాలత్మయం 

దలియ జ్ఞానము సశంపం జేసి పరిపక్వస్థితి నిచ్చును. 

ఆగ మో క్రమగు దీతూవిధి జాన సాధకము. అది 

వీపుని యర్చనయందు స్థిరమునంగాడనిః కాస్తో 

2482 మహాోవాక్యములు. 

_క్షక్ళిమమున దీకునంది,యస్తులను( ఎముకలను), 

భరించుచ్చు శివార్చనాది శాస్త క్త ధర్మముల 
'నెజపీనవారు బంధములనుండీ విముక్తు లగుదు 

రని ము_క్తిమార్లము 'జెప్పంబడీనది, ఆత్మక_రృత్వ 

మును, నిత్య వ్యా పశెతన్యమున గలియుండిన 

యాత్మ నర. గలదియై శివలోకమున 

జ్ఞానమాతిశ _క్రితోనుండుట మో తముగంజెప్పం 
బడినది. తక్కి-న ధర్మములు పాళుపత మహ్మావత 

"కాపాలమతములకు సమా నముగ6జెప్పంబడీన ది, 

ఈమతమునందు విద్యాతత్యము ప ధాతత్వమని 

చెప్పబడినది. 

వుహ్మావత కైవవలు--- ఇదిచతుర్దశ శైవ 
భేదమతములలో నొకటి. (చూడుండు, ఈమ 

తమునం చాణనమల మాయామల కార్శికమ 

లము లన(బడునవి మలత)యము. ఇవి యనా 

దిగ నుండీనవి. పతి (పర మేశ్వరుండు), పశు 

(ప్రాణము, పానము (బంధము) లనునవి త్రీప 

చా ములు, ఇవినిత్యములు, పతి పశువును మల 

త్రయము లను పానములచే బంధించి, జన్మముల 

గల్లించుచుండు స్వతంతిము గలవాడు. పళు 

వును పక ల్ గల్లిసచో, నాత్మ పరిపక్యము 

నొందినదిగా నెంచబడుతరిపతియగు పరమేశ 
రుడు డీశావఏిధిమరాలము న బంధములు సడలి: 

పోవ్రన ట్లనుగహించును. ఇది పర మేశ్ళరుని 

న తలంపంబడుచున్న ది. ఆగమో క్ర 

మున పతిని పూజించుచుండుటవలన క్ర ర్హృత్య 

సంహారములనువిడ చియాత్మ నిత్య వ్యాపక వెత 
న్య లతుణయు క్రమైం దనరుచు, శివునిజ్త్హానథ క్రిని 

గూడ గల్లి శవలోళమునజ్ఞానయుతమైయుండుట 

సిద్ధించును. ఇదియే యీామతమందలి ము కిం 

మహావాల్యగోత్రను--(వా భ్య స్య కేక 

మిత్ళయుపగణము చూడుడు. 

మహావాక్యములు-- బుగ్వేదమునం 



మహావాక్యములు 

దిరువదియొకటియు, యజ ర్వేదమునందు నూట 

తొమ్మిదియు, సామవేదమునందు వేయియు, 

నధర్వణ వేదము నం -దేంబదియు శాఖలు గలవు 

ఇటుల చతు ర్వదములందును పదునోళశండువం 

దల యెనుబదిశాఖలు గలవు, ఈ శాఖలనుండి 

వే ర్వేరమతసిద్ధాంతములవారి కనురూలించుసం 

గతులుండ (జూచి యాయామతములవారు తేమ 

తమ వముతములకనుకూలించునటుల,నొక్కొాాక్క- 

ఇాఖకొక్టూక్కటిగ నుపనిమత్తులం గూర్చుకొనిరిః 
ఈపని యాదికాలమున నే జరి”ను, ఇ ట్లుపనివు 

తులు పదునొకండువందల యెనుబదిగ చెప్పం 

బడీ నవి. ఇక్కా లముననాయ.పనివత్తులన్ని యు. 

గానరాకున్న వి. తొల్రింటికాలమున (శ్రీ రాముం 

డాంజనేయునకుం బిధానములుగ నూటయెని 

మిది యుపనిషత్తు లుపచేశించెనని శుక యజు 

శ్వేదీయమగు ము క్రికోపనిషత్తునందు. 'సలదు. 

నేంటికిని నాయషహ్టాత్తర శతో పనిషత్తు లే యర్త 

గారవములతోం బరిగణింపంబడుచున్నవి. వీట్లకు 

వీద్యార ణా స్వామివ్యాఖ్య వా సెను ం వీట్లనుండిన 

పిథా నధర్శువచి నముల చేరి మహావాక్యములని 

స్రాసిరి. ఇవి అలా నకు చాల ముఖ్య 

ములు. దానికి “మహావాక్యరక్నావలళి” యని 

"పరిడియున్నారు. మహావాక్యములు వెయ్యిన్నె 

నిమిదికలను. అవి యిరువది తెరంగలుగనున్న వి 

విధివాక్యములు ౬౬ 

బంధ మోత వాక్యములు కిం 

ఆవిద్వన్నిందా వాక్యములు ౨౨౧ 

జగన్ని ధ్యావాక్యములు ప్త 

ఉప బెశవాక్యములు స్త్ర 

జీవబ్ఫ;'హ్మృక్య వా కములు విరా 

మననవా కరములు 9౯ 

జీవన్ను వాక్యములు ౧౧౯ 

౧౧౮ 
రూపక వాక్యములు 

805 

(బవ్మా (లేక) సానుభూతి ॥ 

2488 మహో వేధముద) 

సమాధి వాక్యములు 

నానాలింగస్వరూ పవాక్యములు 

పుంలింగన్వరూపవా క్యమ' లు 

కీ ఫై జ గ త్ గస్వరూపవాక్యములు 

న పుంసకలింగస్వరూపవా కములు 

అత్మ వాశ్యములు 

సర్వవాక్యములు 

0 | బ,వ్శా, వాక్యములు 

వశ్స్ట వాక్యములు 
అ 

ఫలవాక్యములు 

వి చేవ ముక్తి వాళ్యములు 

మహావాయువనాతావరణవు(AtmMం- 
sphere)— భూమిని జుట్టుకొనియుండు మహో 
వాయుమండోలికి సాధారణముగా ‘Atmos 

phere’ అని యర్గమున్నను, నిజముగ నాయా 

వ దేశముల వా తావరణస్థితికి దీనిని వాజెదరుం 

ఆరొగ్యవంతే మగు వాతావరణ ముండిన 

Atmosphere మంచిదనియు, లేకున్న చెడ్డ 

దనియు, చల్ల గానున్న దనియు వాడుదురు. కాని: 
పీచు గాలిని గాన్సి నిలిచియున్న గాలిని గాని 

“Atmosphere” అనుట లేదు. వాయువ్ఫు 

దాని కార్యములు చూడుండు,) 

మహావారుణి త్రయోదశి --- చత, 
బహుళ త్రయో-దళి శనివారము, శతభిమ నయ 
తము, శ్రనిగ వాము శతభిషమునం దుండుట. 

యు సంభవించినవో నీవేరంబరగుననియు, నిది 

కడుదుర్ల భయో గమనియు, వితదినము, పర్వది 
నముననియు 6 జెప్పంబడీనదిం-(పండుగలు చూ). 

మహా వెధముద్ర--యోగాభ్యాన విధా 
నమున వివరింపబడిన వింశ తీము దలలోనొకటి.. 

మహో వేధముది మూలబంధము ద వలెను, 

నుడ్డియా ణము దవలెను నుండును, గాని రెండును 



మహో వేలగోత్రము 

శలిసినదిగా నాన్నది. 

ఎడమకాలి మడమను గుదస్థాన మునకును, 

ఇంగ ననా మధ్య నదిమిపట్టి, గువా 

కంచన మొనర్చి కడుపుకు వెన్నెముక కడిమి, 

కుడికాలిమడమను లింగసానముపె నానించి, 

(కడ్డియాణబ 'ధముదా9పూర్వక) అనగా నె"భి 

సానమున వెన్నెముకకంటునటుల నొక్కి- పట్టుట 

ద్వారా నాయునిరోధము గల్పించి, కుంభకము 

సల్పుట “మహో వే భముద 9౫ య న6బడును, 

ఇందువలన జఠ రాగ్ని బలపకుటయు, నణి 

వాద్య దుక గలుగుటయు, సంభవంచునని 

చెప్పుంయబడినది. 

మహావేలగో తం నుం- -(భరద్వాజోప 
గణము చూడుండు. ) 

ముహావీరనొాధు.౫: (| న తీర్ధ కరు 
అలో వొరంయయరు-- (కర్థశరులు చూడుండుం 

మహా ఏ=వాధు-డు లేక నుహోపిక స్వామి. వ్ 

కింళసు పిక, అతిపిర, న యను పేర్లు కలవు, 

విరిచిహ్న ము పెద్దపులి. ఇశ్ర్వ్యూకసంతితికుతి) 

యు ను. తండ్రిపేరు లా యు, కల్లి 

పేరు తిశిలా దేవి యనియు 6 జెపస్పంబపీనవి, జన 

స్రానమా( ఫా గల్నూరువద్ద )కండల్ఫూరు. పొడవు 

= ree వర్షము శరీరచ్చాయ. ఆయువు 

'డెబ్బదిరె ఎడుసంవత్చగ ములు, గణధర్ సంఖ్యంం 

నిర్వాణమైన స్థలము (ఇప్పటి వీహారుపర 

గణాలోని కుండ ల్బూకు( భా గల్చూరుకడనున్ను) 

వావాపూర్ 

పీకు మ మక సంభనాయజ లె యుండిరనియు, 

నొకతరి వీరికాలమున కుండల్నూరు పొంతమున 

గొప్పమామము సంభవింపం గొంత జైనసంఘ 

ముతో ఏరు దహీణముగా (ఇప్పటి మైసూరు 

రాజ్యములోని) శావణబెలగోలమున శేగిరనియు 

మార్గమధ్యమున బోధలొనర్పుచునేగి, శూమా 
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నంతరము తిరిగి వచ్చి రనియు, నీలోన పి-రేగిన 

వీదప నాయకుడై న భవం బావుస్వామి యను 

చరజై నసంఘమువారు తెల్ల నిబట్టలంగట్ట, దిగం 

బకజై నులగురువుమహోవీర స్వామి తెగవారుభద) 

బాహుస్వామి యమచరులగు "శ్వేతాంబరజైను 

లతో శలియనొల్లక, వేరుగనుండిరనియు, నాడా 

దిగ జనులలో “శ్వ తాంబర దిగంబరా విఖేద 

ములు గ'లెననియుం జెప్పంబడినదిం (దిగంబక 

"శ్వేతాంబర విభేదములు చూడుండు), 

తీర్థకరు లిరకువదినలుగురు నగురూప బేష్పులు, 

పంచమంగళ యుతులు, ధర్మతనులు, తకాల 

జనులు మహిమాన్వితులు నని చెప్పంబడినదిం 

తీర్ధ్థకరులకుం బవిదప ౮, గాగ, గారా, గా౯౭ 

(ఎన్ని డికోట్ల తొంబది తొమ్బిదిలక్షుల తొంబది 

తొమ్మిది వేల తొమ్మిదివందలతొం బది యేక్షురు 

మునులు కలరని చెప్పంబడినది. (అంగ చేశము 

చూడుడు, (మగధరాజ్యము చూడుడు. 

[కొంద రీమహావీరనాధుని మహోావీరస్వామి 

యనియు ననుట కలదు]. 

మవహావిరస్వావి శిష్య పరంపర --- 
జై నమక సరా పనాచార్వుం డని వపేళందిన 

మహావీర స్వామి, ఇమ్వోకువ స్థం డై మ్యైతశుద్ధ 

తఫఏయోదశ్ని జన్మించిన మహో నుండు. ఉబ్బదీ 

శెండవయేట కార్తీక బహుళ అమావాస్య నాకు, 

పావా (అవాప పురియందు నిర్యాణప ఛమంది 

నట్లు చెప్పబడినది. 

పలి శ్వేతాంబర జై నశాఖలు రర కలవు 

అందు నంచల గచ్చుము (శాఖ) గురువులకు 
సూరు లనియు, నాచాక్యు లనియు, పట్టధరు 

లనియు6 బిరుదములు గలవు. శ్వేకాంబరజై న 

ధర్మమునకు కర్త మహాపీరస్వామి. ఈయ నకుం 

బిదప ౩౮ దవ గురుండగు నుద్యోతన నూరివరకు 

నన్ని శాఖలు కలసి యటనుండి వేర గురుపరంప 
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రలు వేరగును. అరి క్రీ చె. ౧౧౧౩ వత్సర 

మున నేంబదియవగురుండగు నార్యరథఖీతనూరి, 
యంచలగచ్చమును హం దానికి మొదటి 

వాండయ్యెను, ఈగచ్చము (శాఖ్ర)నకు వరాగ 

చృమనియ, పాటన్ (అనహిల్యాా పట్టణమండ 

లమున ( రాధంవుర పాలక కవు శంఖేశ రర గ) 

మమున నుండుట క ోళంరగచ్ళు మనియు, 

వీదపస నానాబీరమునందుంట నానావాలగ చ్చ 

మనియు, అర్యరవీ.తసూరికాలమున విధిపతు 
గ చ్చమని యు చేరులుండి, తుద క చలగచ్చము 

నాంబరగి, ఇంచుశవమూరి యంచలగచ్చమై నిలచి 

యుస్నది 

౧ మహావీరనూర్మి ౨ సుధర్శనూరి 3 

జంబుసూరి, ర పీభవనాధ, సో స్వయంభవ 

నాధ ౬ యకోభద, ౭ సంభూతివిజయ, ౮ 
భద) బాహు, ర న్లూలభద్ర), ౧౦ ఆర్యమహో 

గిరి ౧౧ ఆర్యసుహస్తి, ౧-౨ ఆర్య సారిక నోర, 

౧౩ ఇందదిన్న సూరి, ౧౪ దిన్ననూర్కి ౧౫ 

సింవాగీర్సి ౧౬ వజభనూరి, ౧౭ వజ సేన, ౧౮ 

చంద్భోనూరి, ౧౯ సమంత భద నూరి, _౨౦ 

వృద్ధ చేవనూరి, _౨౧ ప్రద్యోతన, ౨౦మానచేవ, 

౨౩ మానతుంగ, ౨౪౮ వీరనూరి ౨౫ జయ 
చేవ, ౨౬ చేవానంద, ౨౭ విక్రమ, ౨౮ 

నరసింహ, ౨౯ సముది స, 30 వమూనవటేవ, 

విం విబుద్ధిప ప్రభా, 9.౨ విజయానంద, ౨౩ 

రవిపిభా, 3 5౪ యళోభది, 3౫ విమలచంద, 

3౬ చదేవనూరి ౨౭ జమచందనూ సూరి ౩3౮ 

ఉద్యోతన సూరి (ఈయన ౮౮ గురుశిష్యు లిట 

నుండియే శాఖాభేదము లేర్చ్పడీ వేరరి, ఈయ 
నకుంబిదప సర్వ చేవనూరి పట్టధరుండయ్యెను). 

పా సర్వ బేవసూరి, ళం పద్మ చేవసూరి (ఈ 

యనగురు వుద్యోతనుం డనియు సాంఖ్యదర్శన 

వే త్తయనియు, మతమునం జేర్చి నకతన “సాంఖ్య 

సూరి యను బీరుదమును గాంచెను. 
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ర౧ ఉదయపభాసూర్శి ౮-౨  పభానందసూరిం 

ఈయననాడే నానకగచ్చనా మముగ ల్లైనందురుం 

'ఈ3 ధర్మాచంద సూ సూరి రర సువిసయచంద) 

సూర్తి రో గుణస సముద నూ నూరి 5౬ విజయ 

వానల 'ర౭ నరణంద. ఈలా వరచంద *, 

ర౯ జయసింహనూరి, స్త ఆర్య? శీల నూర- 

(ఇతండు దోోణసతు( డట, జన్మముపేకి మశక 

౧౧౩౬. దంతాంణగాం “మమున జన్మించొన నటం 

వీ,.వ్టం తమళ ఈస్ eee విజయ 

చందోంపాధ్యాయ వికుదనామ మంచెనంటం 

గుంరుడై ౨౧౦౦ పురుషులకు. 

౧౧౩౦ సాధు ప్ర్రీలకు జై నదీతు నొసంగెనంటం. 

అందు ౧౨ ఆచార్య ప దము, ౦ ఈ పాధ్యాయ 

పథము, ౭0మంది పండీతపథము నందిరనియు, 

౧౦౩ సాధ్వియశ్ర్రీలు మహత్తరపదము ౮.౨ (ప్రవ 

ర్రినిపదమును బొందిరట. ఈయన కార్యరమీత 

నూరియను పేరు వాడుకయై నూరేండ్లు జీవించి 

వి. ఫం ౧-౨౩౬ నిర్వాణపధ మందిర (టృ. సం. 

జయసింహ సూరి- ఈతే(డు గొప్పనిస స్పంగమహీ 

మాన్వితుండు. ౫9 ధర్మ ఘమ నూరి- రచించి 

నడి శ్రతపది” యనుగభంధము.౫ ౩, మహేంద్ర, 

సింహ సూరి- రచించినది శ్రతేపదివ్యాఖ్యా నము, 

తీర్థమాలాస్థవము. ౫6 సింవాపిభాసూర్వి 

౫౫ అజితసింప నూరి, సగో౬ 'దేవేందసింవా: 

నూర్మి ౫౭ ధర్మపఛా నూరి, ౫౮ సింవాతిలక 

నూరి ౫౯ మ హేంద్శ్నిప భానూరి, ౬౦ మేరు 

తుంగనూరి, ౬౧ జయకి ర్షినూరి ౬౨ జశేసరి 

(ధనరాజుసూరి, ౬ ౩సిద్ధాంత సాగర(శొణపాల్ఫ 

నూరి.౬ ర భావ సాగర భావద్భనూరి, (దశ వెకా 

లిక సూతివృ త్తిరచించెను)౬ ౫గుణనిధాన (సోన 

వాలు సూరి ౬౬ ధర్మమూర్తి రి (ధర్శదాస్సు 

నూరి. ఈతండు త్యాగి. రచించినవి. “ టో 

సంద నము”'ప ప్రద్యువ్ని చరితము). ౬౭. కళ్యాణ 

సాగర (శోదణు)నూరి. కచ్చ దేశ పాలకుని చెను 

యాతడు 
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నిగంజేసిన వాండట్క ౬౮ అమరసాగర (అమర 

చందు ।సూర్వి రా విద్యాసాగర (విద్యాధర) 

నూరి 20 ఉదయసాగర నూరి (రచించినది 

స్నాతృపంచాశికము, ౭౧ క్షీరిసాగరసూరి. (కు 
మారజీ) ౭౨ వుణ్యసాగరనూరి (పానాచందు 

అను పేరు,౭3 రా జేేద9సాగరసూర్వి౭ర ముక్తి 

సాగర (మోతీచంము, ౭౫ రత్నసాగరనూరి, 
౭౬ వి వేకసాగరనూవి. 

మహావీరు(ంఢు--ఇమ్యూకు నిమి సంతతి 
తుత్రియుండు. సూర్యవంశ ముం తండ బృహ 

దుధుండు. పితామహు:డు టబేవరాతుండు, 

కశమారు(డు ధృతిమంతు (డు. 

మరియు శై నతీర్థకరులభో నొశమ హోఏరు:డు 

శ లండు. ఈతని మ హోఏర స్వామియ దురు. ఇంక్ 

నాంజనేయునికి మహోాపకుండని సర్వసాధారణ 

ముగ వాడుక గామము గలను, 

మహానర్యు (శం అతి చద పూకువు 
సంతతి మేతి) ము(కు, తండి భునుమ్యువు, లే 

హురేమన్యు (డు, సోదరులు గర్జుండు, నరుడు, 

బృవా కతు)(డు. కునూ యని పేరు రుమ్ యుకు. 

ముతీయు మిధిలాఫెపతియగు బృహ దథుని 

కుమారునకుమ మహోవిక్యు: డని పేరు. 

ముహాశక్తిజఠ నుులుగణ౨(ఏబదిరెండు) 
శ్ర_క్రివీఠములునూట మెనిమిదిగ ేఏ భాగవత నవ 

మస్క_-ంధమున జెప్పంబకినదిం తంతే చూడామణి 

లోముహాోళ క్రిపీళ ము లే ఎదిరెంకుగజెప్పంబ కీనవి. 

కాళ్లి కాపు రాణమున నిరువదియా రుపవీక ములు 

వివరింప బకినవి వీటయం దొకే వీఠమునకు 

"రెండుమూడు వేళ్ళనువాకుటయు, సలము సరిగా 

తెలి ముఏవీక మును వివరించుటయు మొదలగు 

చికాకులనుండి వీట నివి యని గుర్తించుటకు 

వీలు గాకున్నను, సగటున నన్నియు చేపిభాగవ 

తొక తయ హ్రోత్తరథ కవీఠములలోనివిగ నేయున్న వి 
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వీట్లయ దు పదు నెన్మిదివీఠ ములు మిగుల ముఖ్యి 

తమములుగం జెప్పంబడినవి. ఇంకను ేఏభాగ 

వతము స్రమస్క-౦ధమున వేరొక తావున చేపీ 

వినోదస్థానములుగ నజువది వాల్లు వీళములు 

నుకువ( బడినవి. 

ఈ వ్యా సనమున తంతంచూడామణి యందు 

వివరింపబడిన మహాోళ కి పీఠము లేబందిరెంకును 

వివరింవం బడును, 

౧* అంబాభవానీవీళము- ఆమి గాిమము. 

సంయు క్ట రాష్ట్ర ముల లోని ఛప్రాపట్టణమునకుం 
దూరుగా ౧౧ మెళ్ళుదూరము న6 గలదు. ఇట 

భవానీవీళము గలను, సాధాకణముగ చేవిని 

“భవాని? యను చున్నారు. 

9, అస్తులా చేవి- బలూ చిసా వము (తె 

ల్రింటి బా లోతు చేశము) నందలి శు3గ (తోెల్లిం 

టిశత) ద్వీపమునం గలదు. ఇట చేవిని సర్వసా 

భారణముగ * కాళి యవుచుందురు. 

3౨. ఏకపీ9 కావీఠ ము-మయూ రపు రము. దీనిని 

పక్సి మసము[దతీరము నందలి మాహి (తొల్లింటి 

మాయూర్సిగ సొందరును మరికొందరు వేర్వేరు 

విధములకు బోల్పుచున్నారు. సంశయస్థబము. 

ర. కరాచేవి- సుయు క రాష్ట్రములలోని 

అలహాబాదునకు వాయవ్య దిశ గా రం మైళ్ళ 

దూరమునగల క రాగా్రామము. దీనికి. గర్కోం 

టళత్నైళమని తొల్లి 'పేరుంజెనంట, చేయిపడిన 
తావు. 

౫. కామరూవి- తొల్లింటి "కామరూప దేశ 

మగు నిప్పటి మా స్పామునందలి గాహాతిపురము 

కడ నొకళొండ పైనున్న దేవస్థానము. "జీవిని 

సర్వ సాథారణము గ “కామాఖ్య? యనుచుం 

దురు. (పౌఫడ్డోతివము చూడుడు.) 

౬. కామాతీ దేవి - దతీణభామియందు 

చెంగల్పట్లుమండ లములోని కాంచీవురము. ఇట 
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గాయ తీమంటపముగలదు. దీన నిట కామకోటి 

వీఠమను పేరం (శంకరా చార్య వీఠము) విలు చు 

చుందురు, ఇది శంక రా చార్యులవారి యాక్ళ 

మణపఫలితము. 

౭. కాళికా చేవి - తొల్లి (టి బాలోశు దేశ 

మగు నిప్పటి బెలూ చిస్థానమునందు కీలట్ 

(లొెల్లింటి కాలాత్ లే కాళికా వురముకడ 

నున్న చేవసానము, 
గ్గ 

౮ కాళీబేవి - ఇప్పటి కలక త్తానగరము 

.(తొల్తింటి కాళీఘట్టము) కడమ న్న దేవస్థానము. 

ఇప్పుడు *గ01110 2114) 

గంగాతీరమం దున్నది. 

అనంబకు నాది 

గా. కిరీటా చేవి- బం గాళములోని మూర్త డా 

బాదుజిల్లా, దవాపాదనుడి నాల్లు మైళ్ళదూర 

మునగల కిరీటపొనయనంబ కుతాను, మూర్తడా 

బాదునుండి మూడుమైళ్ళదూరము కిరీటము 

పడిన తావ. 

౧౦. చాముండీ చేవి- (వైజయంతీ దేవియు ) 

ఈకేత)మును వెజయ న్తీవేత్ర్యిమనియు నందురు. 

బొంబె రాజధాని ఈ త్రరకన్న డాజిల్లా బ బన బౌసి 

(వన నాసి శమము. దీనికి దొల్లింట కంచ 

పురమనియు6 బేరుం డెను. నరదానదీతీరము. 

౧౫ జ్వాలా దేవి- ఇది జ్వాలాముఖీ చేవ 

స్థానముననే గల వేరొక మంటగల తావు 

(జా వ్రైలొముఖి చూడుడు. 

౧-౨ జా 

యవఐియు, మాత మనియు, మా లేశ్వరియని యు 

ననుచుందును. కాం గాజిల్లా శో 0 హాన్ 

డివిషను, లేక జెహ రా సబుకివిజన్ లోని, జ్వాలా 

ముఖపర్వతేము మొక్క పడమటి యేటవాలు 

ప) చేశమందున్న “మొక పాటి పట్టణమందలి 

దేవస్థానము. చుట్టుపట్ల భూప) దేశమునుండి 

పర్వతము ౩౨౮౮ అడుగులుకు, 'డేవస్థానము 

లాముఖు- ఇచ్చటి చేఏని అంబిక 
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౧౮౮౨ అకుగుల యెక్తుననుండును. ఈపర్య 

తమును *చుంగార్కి_ధార్ ” అనియు నందురు. 

ఇది యిగ్ని పర్వతము. ఇందలి రాతీయందు 

తొలువంబడిన సహాయం దిట్టిజ్వాలలు పది 

శలవు, అందు పథానములు జాంలాముఖ, 

జ్యాలా టేవి యనునవి రెండు. ఈజ్వాలలు సర్వ 

దామండుచుండును, జ్వాలాముఖీ దేవికి - చేశే 

శిరన్సు లేదు. ఈపదిజ్యాలలలో నైదు దేవాల 

యములోపునను, నెదు గోడలమోాదను గలవు. 

ఇవి జలంధరుండను టై త్యు సంబంధములని చెప్పం 

బడినవి, 

ఈ తావు కాం గావట్టణమునకు దథీణముగ 

-౨-౨మైళ్ళును, కోహీస్థానములోని “నదడాొకా? 

అనుపురికి వాయవ్యదిశ గా ౧౦ మైళ్ళ దూర 

మునను గలది దీనిప్రకంసలు తన్త చూడా 

మణియం టే గాక చేపీభాగవతము సప్తమస్క-ం 

ధము 3వ అధ్యాయమునను గలవు. 

౧౩. బజోగులాంబ- “అల్లంపూర్ * అనబడు 

తావ. నె జాంరా ద్యములోని కర్నూలు-హాద 

రాబాదులమధ్య నినుపదారిసె నాలంపూర్ న 

ధూమశకటస్థానమునం గలదు, 

౧౪౮ తంలజాభవాని-ఖాండ్వాస (J unc- 

tion GLP.R.) నుండీ నాల్లు మై ళ్ళదూరము 

నందుగల తులజాపూరను గ ముమూం తొల్సింటి 

చేరు భవానీనగరమని యుండెను. శంకరవిజయ 

మున తులాభవానీనగర మని చెప్పంబడినదిం 

చేవిభాగవతము ౭-3౩౮యంను తులజాపురమని 

"చెప్పంబడిసది.మహి పాసురుని జంపిన తావనియు 

నందురు. ేవిని మహా సరస్వతి యనియు తుకె 

యనియు నందురు. 

తారావీఠము. దీనిని 

బంగాళే నములోని 

(వీగణామి) నందలి వల్దృతివురసమిా 

౧౫. తా రా చేవి- 

కదవీఠల మనియు నందురు. 
య 

బీన్ఫూమ్ 
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పమున తారాపుర మనంబడు గాగమమునం 

గలదు. దినిపిశంస తంతి)'చూ డామణియం టే 

గాక తారారహస్యమునందు నను గలదు, 

౧౬. తవు లేశ్వరీ దేవి- ఈ పీఠము హీల్ 

టిప్పెరా రాజ్యమును నడయపూర్ పురమున 
లి 

నున్నది. 

౧౭. చేపీవీఠము- అయోధ్య (సంయుక్త 

రాష్ట్రములోని గొండాపట్టణము నకీశాన్య దిశగా 

ర౬ మైళ్ళ దూరమందున్న చేవీపట్టణ మను 

గాిమమునందున్న చేవసానము. (కడిచేయి 
J G 

పడిన తావు.) 

౧౮. నందినీ టేవి-బంగాళము లోనిబీర్ఫూమ్ 

(విరభూమి) జిల్లా నందిపురమున6 గలదు, 

౧౯, నయనా చేవి- తి తత మనియు 

సందురు. ఇప్పుడు దీనిని చై నెటాలనుచున్నా రు. 

హి-మవత్పర్వతేముపై సంయు క్రరాస్ట్రివువాద్దున 

జేరియున్న ది. 

౨౦. నాశికాదేవి- బాం బరాజధాని నాశిక్ 

జిలా నాఠికెపటణ పరిసరములందున్న వీఠము, 
లు ర 

నాశికప ట్రణముకడనే పంచవటి కలదు. 

౨౧ పరశు బేవి- సంయు క్ష (అయోధ్య) 

రామషములలోని పితాపగడ్ జిల్లా పట్లుపుర 
లు/ యా లు 

మున కాగ్నీయదిశగా ౧-౨ మైళ్ళదూరము నం 

గల వీఠము. (శరీర భాగము పడిన తావు). గా 

మమువేరు పరతుపురము లేక పరళురామపుర 

౨౨. పాతా ఫేన ర ఈ బేవిని పాటలేశ సరి 

యసియు ననుచున్నారు. బీహారు పరగణాలోని 
0 పాట్నా (తొల్లింటి పాటలీవుతిము) -జీఏవీళ 

సంబంధమని లేల చున్నది. పాటలీవుత'ము 
తొలి.టి మగధదేశ(ను రాజధానిగ నుండీనదిం 

య 

దీని పశంనబ్బవాన్నలాతేంత్రము నంగూడ గలదు. 

౨౩. ఫురువూలికా బేవి- 
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౨ఈ.ఫుల్లా రా దేవి-దీనినట్టహాసత్షేతమనియు 

నందురు. బంగాళములోనిబీర్భూమ్(వీరభూమి), 

జలా, లాభాపూర్ నకు తూర్పుభాగమున గొంత 

దూరమునం దున్నది. ఇది ఈస్టిండియన్ శైలే 

యు మోద్నూర్ స్రైెపనునుండి 7 మైళ్ళ దూర 

మున గలదు. దీనింగూర్చి కుట్టి కా తంతీము న 

నేడవ యధ్యాయమునన్సు పద్మవు రాణ శే9పి 

ఖండ ౧౧ అధ్యాయమునను వివరింపబడి నది, 

౨౫. బహుశా చేఏ - ఈ పాంతవాసులగు 

జావ్రలా? యని వాడుచున్నారు. 
బంగాళ చేశ్రములోని కటా పట్టణ పరిసరములం 

దున్న వేతిము. 

౨౬. విందువాసినీచేపి - బంగాళములోని 

'తామూాల్ ( తొల్లింటి తామిల్సిప్రి పురు పరిసర 

మునం దున్నది. 

బంగాళిలు 

౨౭. భమ రాంబ - ఈ చేప భా9మరీశ క్తి 

యనియు జెప్పంబడినది. ఆంధ దేశమునందలి 

కర్నూలుమండలమున శ్రీ] శై లశ్షేతము నంగల 

యో చేవి యాంధ9, కర్లాటక్కకొ కణ దేశముల 

యందు వన యున్నది 

౨౮. భవానీ చేవి- ఆ సాం(తొల్లింటి కామ 

రూప బేథములోని చిట్టగాన్లుపురము(తొలింటి 

ఛటాలా) కడనున్న చంద) శేఖర పర్వతము పె 

సితాకుండముకడనున్న చేవీవీఠము. (సతీచేవి 

కుడిచేయిభాగము పడిన తావుగ (జెప్ప (బడినది). 

వారాహీతంతిము నంగాడ దీనిపృశ్రంన కలదు. 

౨౯+ భవాసీచేవి-ఈవీఠమును గారీభవాని 

యనియు, అంబాభవాని యనియు. గూడవాడు 

చున్నారు. ఇది గారీబేవీవీళ మనుట సరియని 

తోచుచున్నది. తొల్లింటి విదర్భ "చేశమున 

కుండి నపురపరిసరములనుండిన చేవీవీళము. రుక్మి 

ణీజేవి యిట గారీతప మొనర్చుచుండ, లీకృష్ణు 

"డామెను గ కొనిపోయి పరిణయ మయ్యె నని చెప్పం 
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బడినది. ఆపదతిని నేటివరకు నీచేశమున వివా 

హమునకుంబూర్వము కన్యను గారీతప మొర్చం 

జేయుచుందురు. కుండినపురము మధ్య రాష్ట్ర) 

ములలోని యమ రావతికి. దూూర్పుగ నలుబది 

మైళ్రదూరమున విద వ్భానదీతీరమునం గలదు. 

3౦0. భీనూ బేవి- మహాభారతము నను, పద్ద 

పు రాణమునను ప్రశంసలు గలవు, దీని నిపుడు 

త శ్రీభాయి యని వాడుచుందురు, "పెపావర్ము పా 

నృముల, హీి:దూపఫురమునకు వాయవ్యదిశ గా 

ముస్పదిమైళ్ళదూరమునను పెపావరువురమున 

కీశాన్యదిశ గా నిరువదియెనిమిది మైళ్ళదూరము 

నను మరదన్ పురమునకు వాయవ్యదిశ గా చెని 

మిదిమైళ్ళ దూరమునను నొక పత్యేక పర్వత 

సెనున్న దేవస్థానము. ఇట యోనితీర్థము 
కలదు. దీని నూర్చి హూ నచ్యాంగు వ్రాసి 

యున్నా (డు. 

5౧. మంగళ గారీ చేచ- వీహారములోని 
గయానగరపరిసరముల బవ్నా కహూనతర నలు 

చరియ పై భాసనాధ మనంబడుతావున( గలదు, 

9౨. మహాకాళీ చేవి- ఉజ్జ యనీవె9ము. 

దీసి నుజ్జయ సీమ హోకాళి యనుచుందురు. బంగా 

ళ దేశములోని బర్హ్వాన్ జిల్లా కటా డివిహను 

లోని కోగాామము, మంగళ కోట గానము, 

అశేలొగ్రామముల న సమోాపము న(గలశ్నే తము. 

53. మహాలల్నీ జేవి-బొంచె రాజధానిలోని 

కొల్లా వుర సంస్థా నవు రాజ ధానియగు కొల్లావుర 
పరిసరములందున్న వీఠము. కొల్తావురమునకు 

తొల్లి (టి కే పేరు కరవీరపురము. 

a మహి పా సురమర్షని- బంగాళ రాజ్యము 

లోని బీళ్ళూమ్ (వీరభూమి) జిల్లా బకిసాద్ 
గాగిమముకడనున్న వీఠోము, 

5౨%. మాణి క్యాంబ - 

దున్న పీఠము, 
దాత వాటికయం 

2489 ముహోశ కి వీఠములు ౫౨ 

3౬. మాతా బేవి-జలంధరుజిల్లాలోని కోపి 

భారతం మాంయు వది చాణగంగానదిలో 

సీంగమగు కావున నున్న వీఠము. ఇట ేవిని 

వ జేశ్వరి యవియు నందురు. నాగరకోట 

పంతము. 

3౭. మౌాధ వేశ్వరి- ఈ జేవి యలళోవీ చేని 

యనియు. జెప్పంబడీ డీనది, సంయు కృరాష్ట్రంపు. 

బ్బథా నవురమగు నలహోచాను (ప్రయాగ 

నందు గలదు. ఇది సతీ చేఏివింవు పడీ డినస్టానము- 

3౮. మోనాడీ దేవి - ద&తీణదేశమునం 

(తొల్లింటి పాండ్య దేశము) గల మధురాఫుర 

మునగల వీఠము. దీనిని ద్వాద శాంతన్షే త) ముని 

యు నందురు. వైఘా (విభునన) నదీతీరము. 

(సతీ చేవినేత)ము పడినతావని యందురు 

దీఎప్రశంస జేఏభాగవతమున ౭-౩౫ మందము 

గలదు, 

9౯. యో గాడ్యాటేఏ- బంగాళా రాజ్యము 

లోని బన్హ్వాన్ జిల్లా, బర్ర్వాన్ పువముమండీ యు త్ర 

రముగా నిరువదిమెళేన్న దూరముననుండు ఖైరా 

గాిమము నందున్న వీఠము.(సతీ చేవికుడి పాదము 
పడిన తావ.) 

ర౦* వింధ్య వాసినీ బేవి లా సంయు క్త రాష్ట్ర 

ములలోని మోార్థాఫుర పరిసరములందు గంగా 

తీరమున వింధ్య పర్వత శాఖ గంజెప్పంబడిన చిన్న 

గుట్టవెనున్న వీశము, చేఏఏ వింధ్యాచంవాసీని 

శవినియు నందురు. ఇది పంపాశ్నెత్ళ నుప యు 

జెప్పంబడ్నది. 

రోగ విములా దేఏ - ఉత్క_ల దేశమున జగ 

న్నాథము(పూరీ) నందు జ గ న్నాథ స్వామి జేవా 

లయావరణమున నేగల శ క్షివీళము. 

ర విరజా దే) = ఉత్క_ల జీశమునంగల 

జాజివూర్ (కొ ల్తింటి తుద సంకు (దైత 

రిణీనదీతీరము ) ననున్న వీఠము. ఇట జేవాలయా 
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వరణమున నే నాభిగయాక్నేతిమును, నట గదా 

ధరవిమ్ల బేవుని తావును గలవు, ఈవీఠమును 

గూర్చిన |పశంనలు మహాభారతిము వనవర్వము 

"RE అభ్యాయమునను, భవా, సు రాకామూ 

ర౨ అధ్యాయమునను గలవు. మరియు: గవిల 

సంహితయం దిది గదాశ్షేతమని చెప్ప(బడీనది. 

౮౩. విశాలాశీవీఠము-గంగాతీరమున కాళీ 

(బనారస్) పట్టణమున గల వీఠము, ఇది చేశ 

లన్ మా. 

లేర వైవ్ష్యవీచేవి-జ్యాలాముఖీత్నే తమునం దే 

ంంావీఠమును గలదు. 

రో. శాంకరీ చేవి-సింవాళ ద్వీపమున, పశ్చి 

మ సముద'తీరమున నిప్పుడు తి)ంకోమలీ పుర 

ముండిన తావున నుండినవీఠము. ఇది యిక్కా- 

లము నందు భగ్న పర్చబడియుంట గాన రాదు. 

ర౬* వారద్యారమునుండి శకేదారనాధము 

(బదరీ శేదారము)న శేగు మార్గమున కుమాకా 

డీవిషనులోని సపాదలతుపర్వత (శివాలిక్ ) 

పం జీకిం జేరిన (వాయవ్య భాగమున) సురకోట 

పర్యతము పైనున్న 'చేవస్థానమునందలి వీథము. 

దీని పశంస చపిభాగవతముస _ప్పమస్క-ంధమున 

౨౮ అధ్యాయమున( గలదు. 

౮౭. శారదా చేవి-దీనిని సరస్వతీవీఠ మనియు, 

నర్వ జ్ఞైశార దావీఠ మనియు గూడ నందురు. 

శాళ్ళిర చేశమున కామరాజపురముసమోపము న 

కృష్యగం గా, మధుమతీ నదులసంగమముదరిని 

గల సారది (తొల్రింటి శారద) (గామముననున్న 

పీఠము. 

రో౮ొం శారికా చేవి- కాళ్ళీర దేశమున హర 

ముఖపర్యతముపై నున్న వీఠము. ఇట కస్యవ 

మావా వియాశ్రమ ముండిన తావు. జూపుదురుః 

రీ౯ాం శ్రీళంకాళీ బేవి-( దీనిని జార్చి చక్క- 

తెలియదు. 
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౫౦, శృంఖలా జేవి-త "ల్ఫింటి ప్రద్యుమ్న 

నగరమునం దుంజెను, బంగాళ రాజ్యములోని 

హు గీజిల్లాలోని పొండువా గామము నపద్యువ్ను 

నగరనావుము హాండునా యయ నందురు. ఈ 

వీఠ్రము భగ్న పర్చబడినది గాన నిప్పుడు లేదు. 

౫౧ హారళుద్ధి చేవి- మాళ్వచేశవు తొల్లింటి 

కాజధాసియగు నుజ్జయినీనగర్రము న గలవీఠము. 

దీని నిప్వు డుజ్జయినీ మహో కాళియని యందురు. 

(డొజ్జయసీ మహాకాళి యిడి కాదు). 

౫*_౨ పీంగుశాదేవి- జెలూాచి (తొెల్లింటి 

బాలోతు చేశమున తొల్లిటి వీఠముండీన తావు 

జూప్రదురు. నేటికి సీ చేవస్థానమున నర్చనలు 

జరుగుచున్నను  ఈబేవి యటనుండి కదలి: 

వోయి సంయు క్ర రాష్ట్ర గములలోని కుమాన్ 

డివిజనునందలి చంపావతి గాంమముకడ ల 

చలపర్వతము పై( కూర్మా చలము లేక కుమాన్ ) 

శాం తేశ్వరశివలిం గముండిన తావునకు గతిపయ 
దూరమున గల 'బేవస్థానమునం బ9వెశించె 

ననుచున్నారు. అట చేనాలయము లేకున్నను 

అర్చనాదులు నడచుచున్న వి. ఈ పాంతవా- 

సులు హింగుళా దేవిని హ్యూన్హా జేవి యనియు, 

రయూలాబేవి యనియు. గాడ వాడుచుందురుం 

ముహాగాల- దీనిపశ్రంస పద్మవు రాణము, 

శేస్టిఖండము ౧౧ అధ్యాయము నను, మత్స్యే 

వురాణము _౨_౨ అధ్యాయము నను గలదు. 

ఇది స్నా నతీర్ణముగ విపరింపంబడినదిం 

శాలానది బృవ్మావురాణము ౧౦౬ అధ్యా, 

యము ౨౦-౨౦౦ క్రోకములందు గోదావరీ ' 

నదిలో6 గలియునుపనదిగా. 'దెలియుచున్న ది. 

అపేరుగలనది గాని తావ్రుగాని యిప్పుడు తెలి 

య(బడకున్నది. 

గీ)కచరితగోకారులు “మెసోలన్ = అని దీనిం 

"'బేర్కొనిరిం 'ప్రోలమిా? గోదావరీ కృష్ణా నదులు 



మ హాోళివ రాతి“ 

సముదగాములగు సముదితీర పంతము నకు 

మెసోలాయని చేరని వివరించెను. పరిశోధకులు 

కొందరు కృష్ణామండలములోని మచిలీపట్టణ 

మోశబ్బపు సంబంధి గా ననుమానించు చున్నారు. 

ముహాశివరాత్రి-- మాఘమాసము న కన 

పత త్రయోదలశిని మహాశివరా త్రియందురు. ఇది 
సముద౦మథ నకాలమున నుల్పన్న మై లోకనా 
ఫనమొనర్పుచున్న హోలాహలమును పర మేళ్వ 

రుడు (మింగి, గళమునబంధించి సీలకంఠుం డైన 

యాన వాలుగ నాదినమున శివారాధనలు నుప 

వాసనములు సల్బుచున్నారు పృకిమాసమునం 

దిట్టితిధులను “మాసశివ రాతము) లనియెదరు. 

(ఆరటంతీ చతుర్దశి చూడుండు.) 

మహా శ్వేతాశ్రవువు -(అచోడ చూ 
డు6డు.) (కాశ్ళీరచేశ ము చూడుడు.) 

వుహాశెవము---౩ది చతుర్లశ శెన భేద 
మతములలో నొకటి. (చూడు(డు.) ఇందు 

మలతయము, తిప చార్గములు, శివసవమువాది 

మతమునందు వలెనే యుండును. మూర్రామూ 

_రము లెనవారికన్న పతియగు శివు( డుత్క్ళ్చే 

ముండు. సంసారమును త్యజించి, జటా రు దాత. 

విభూతుల ధరించుచు (శీవ వేవ ధారిై) సగు 

ణమగు శివారాధన మునర్పుచుండుటవలన 

ము క్తికల్లును. మరియు నీమతమున “సత్ అనిన 

గురులింగవుని యందురు. 

మహ్తాషమి-౪శ్వయు జళుద్ధఅష్టమి. దీనిని 

బంగాళ దేశస్థులు దుర్గాష్టమి య నెదరు. హరి 

ద్వార పాంత ్రైవాలక చేళస్థులు దతుయబజ 

వినాశినియగు భద్రకాళీ (మాయా జేవి) చేవిని 

ఖూాజించుచుC గాళికాఫ్టమి యందురు. ఈదిన 

మున స ప్పమిాతిధికలియుటయు, నాదివారమగు 

టయు దోహనునియెదరు. 

| కది, శరన్న వరాత్ళములు లేశ 'బేవేనవరాత 
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ములందలి యెనిమి దవదినము (పండుగలు చూ.) 

మహాసముద్రము (0cean ఓషన్ - 
మహాసముద మన "పెద్దజల భాగము. (Sea 

Portions చూడుడు.) సముద 9జలపవావా 

ములు Ocean Currents చూడుడు). 

వుహాసారవు రము(ఇప్పటివుసార్) 
ఇప్పటి బీహారములోని “అరాపట్టణము?” నకు 
(సహో బాదుజిల్లా పడమరగా నారుమైళ్ళదూ 

రమున *మసొారని పిలువబడు గాీమమెయుూ 

న్నది. బొద్ధమతోజేకకాలము న సై సెత మిచటి 

వివ) లాకొ) త్తమతము నంగీకరింపక లేమ 

పూర్వ (వుటా రైయభ క్రి వీడ నిరాకరించి నిలచి 

చీరందిరి. ఇచటనారాయణ దె నధానము గలదు. 

అది చూడందగినది. 

మహాస్థాన (వుర) వం-ఇది తొల్లింటా 
(బంగాళములోన్సి వుండ లేక వుండ భక చేశ 

పుంబిధాననగరము, దీనికి బెరేంద) ఫురమని 

యు. బేరుంజెను, బంగాళములోని నూల్తాజిల్లా 

బోగా) కుత్తరముగా నేడు మైళ్ళ్లదూరము న 

నిప్పుడు కబురెండా”” యను పేరం బరగుచున్నది= 

మహాన్ధానఘడము-_ తొల్లింట పరళు. 

"రాముడు రాజ్య మేలిన తావు. బంగాళములోని 

బోగా జిల్లా బోగాపట్టణము నకు తూర్పుగా 

పదిమైళ్ళు దూరమునం దున్నది. బౌద్దులకాల 

మున దీనికి శ లధాప మనియో, లేక శిలాధాప 

మనియో( ఛాతుగర్భమను నర్ధమిచ్చు) చేరుండె 

నట. జౌద్గమతము తగ్గి సనాతనార్యమతము 

తిరుగ వృద్దినందుకా లము న శిలాద్విపమని మారె 

నంట, ( చేవీ భాగవతము ౭-9౮ యందు దీని 

ప్రశంస గాననగుచున్న ది 

ఇట తొల్సింటిదగు నుగమాధవుని చేవ 

స్థానము ae (గాడ) చేశ మేలిన - జల్లాల 

నేనునికాలమువరకు నుంజెనంట, మరియ మహా 



మహింతల్ పర౦ంతము 

మృదీయులకాలమున నది భగ్నముచేయంబడె 

నని తోం బెడిసి. అత్త తరి పా సుల్తాన్హ్మ జరతేలియా 

యనంబడిన యొశ ఫకీరు పతం చనం తపం 

ఉన యొశత పసిిని నిహాతుం చేసి పేరంది మహో 

త్ముండాయెనంటం దానికి డిల్లీ నవాబు భూదాన 

మిచ్చెసంట. అది నేటికిని 'యాతనిశే పేర మహా 

మ్మదీయ యా తాస్థలమై యున్నది. ఈ పరళు 

రాముడే జమదగ్ని సుతుండగు పరశు రాము 

డని తురకలయం దొకవాడుక (పిచారము) 
శలదని యచటివారు జెప్పుదురు. 

దీని తొెల్లీంటిశే పేరు వుండవర్లకవుర మని 

అకు అవ్వుడది వుండక చేశమునకు 

రాజ ధానసిగ నుంజెనంట. ఇక్మౌా-లమున నిట 

జాడందగినది పాఠకోటబొద్ధ దేవాలయము, 

ఫజ్హూ కెర్ మసీమ, సీతా చేవిఘుట్టము, మహం 

కాభికుండము ముదలగునవి కొన్ని కలవు 

నారాయణీమేళస్థానయాతి) యిట జరుగును. 

సుఖాన్ పుఘారు రె ల్యే ప్రేషనున దిగిబండ్లలో 

శో పలెను, 

మహింతల్ పర్వతవు-- ఇది సింవా 

శమునందు యా తాస్టలమగు కొండ. అనూ 

రాధపురమునుండి యెనిమిది మైళ్ళ దూరమునం 

చున్న వేయియడుగుల యెత్తుగల పర్యతము. 

చీని నెక్క-టకు రెండు వేలశిలాసో పానములున్న వి. 

శమహీంతల్ అనిన మహీందునితావని యరము. 

ముహిందుండు సుపిసిద్ధజాద్ధ మత వ్యాపకుండగు 

నళోకచ కవ ర్తి రినుతు(డు.యువరాజుగనుండీయు, 

రాజ్య కాంతును ప్డ్స్, బౌద్ధ మతబోధకుం డై బౌద 

భీము డె లంకా రాజ్యము (సింవాళము) నశేశేం 

చినవాండు, భరత చేశమునం దాయనకు తండి 

-పెట్టిన చే పీరు మమా మాందు)ండు గానోఫు! పాల్టీ 

“ఛామయందు సింహాల బేశంపుమార్పులకు లోనై 

శ మహిందో”యాయెను. 

2442 మహీాంతల్ పర్వతము 

)ప 9 భువు జన్నించుటకు మునుపు ౨౮ ౫ 

సంవత్సరములనాడు తిస్పా (బవాశః తీలోకా 

శ్ర)యశబ్దనంబంధము గానోవ్రు యనుపేరుగల 

భూపతి రాజ్య పాలన 'మొునర్పుచుం డె నంట. 

ఆయన సింహాలు(డు. ఒకనాగాయన వేంటటాడు 

చుండ,నొక లేడింజూచి వెంటాడి యరుగుచుండ, 

మి స్పాపర్వతపుచరియలయందు బొదభితము వగు 

మహిందుండున్వు అనుచర శివ్యవర్షమార్షురును 

గన్పించ్సి “తిస్సా మహీపాల! నీకు స్వాగత 
మిటు రమ్మని వీలువు భూపతి తనమృగయా 

వినోద గమనముమాాని, వారిక డకరిగి వారిబోధన 

లనువినుచు నెట్ట కేలకు మహిందో చేశికనిశిష్యు 

gr డైబాద్ధుండాయెను .అదిపౌర్ల మిదినమనిచెప్ప (బడి 

నది. wa వప్పటినుండియే మో “వుహిం తాల్ 

పర్వత” మని పేరం చెను, అపుడు రాజధాని 

యనూరా ధాపురమే. ఆభూవతి బౌద్దుండైన సం 

గతి విని పజలు బడులు కా సాగిరంట. అచట 

నప్పుడు నలుబది వేల సింవాళులు బొద్దులై బుద్ద 

బోధసంఘుములందు శరణ్యము. బడసిరంటం ఈ 

యూత నల మరణ్య మున నున్నది. 

క రడ కంద నొక వెద్య శాల పాడైయున్నది 

గాననగును. అందొకపడవంబోలిన రాతితొ జ 

గలదు, అం దానాండు రోగుల కొమధముల. 

గల్పిననీటియందు స్నానము లాచరింపంజేయు 

చుండిరందురు. అక్కాలంపుభూ పతులు, వైద్య 

వి ద్యావిశాకదు లై, ధర్మవై ద్య మొనర్చు వారట 

అట్టివారిలో (శ వె. 36౧-౩౭౦) సప శాసాం 

డనుభూపతి య (గేసరుండంట, 

“మహపిాంతల్*” ప పర్వత మునకు'మి స్పాపర్వతా 

మని యాదినామమ.6ట*, దాని నెక్క_టయందు 

ఫొంతదూరమున నొక బొదవిపోరము పొజడెనది 

గన్పడును. ద్వారమున కిరు బెనలయందు రెండు 

శిలాఫలకశాసననములు గలవు. అందు బాదవచి 

ఈూవుల విధులు, నిపే.ధనములు, నాహ్ని కళ్ళత్య 



మహింతల్ పర్వతేము 

ములు వీవరింప6ంబడినపి, మరికొన్ని సోపానము 

"లెక్కి.న కుడి వెవున కొక కూట “ోసింహస్నాన 

ము” కడకుం జేర్చును, అట నెత్తగుతావున నుం 

కించి దూకుటకు సంసిద్దమెయున్న రాతిసింహము 

నోటినుండి జలభార పెడుచుండ, నందు స్నాన 

మూాచరించు చుండిర౭ట. అటనుండీ మరలి వముజీ 

కొన్ని మెలిక్క-గ చే “నాగపోకునా” జలనిలయ 

(ఫైన) మున్నది. అట నారడుగుల పొడవుగల 

యైదుపడగలనాగము రాతితయందు. జెక్కయి 

డుట సీపేరయ్యెనంట. 

తిరుగ సనోపానములకు మరలి తిరుగ మెు 

కు_టయం దచిరకాలముననే విధా నపవితి 

స్థలి చేరనగును. అచటనే మహీందునిచే బోధిం 

వక తిస్పానృపాలు(డు భౌద్ధమత స్వీకరణ 

మొనర్చిన తావు గలదు. అదియే పిమ్మట 

మహిందుశ్శ శానమును నె యున్నది. తరువాత 

నతావున నొక గుండ+నిభవనము నిర్మింప 

బడి వెలుపల చట్టును _సంభములచే నలంక 

రింప6 బడినది కలదు. నిటీవల 

చక్క. (గ మరమ్మతు జేయించి యున్నారు. 

చాని కెడమ ప క్క నొక యత్తగు 

శిలాతలమున నొకస్థూపముగట్టి, యందాయన 

యస్తుల నుంచియున్నారు. ఆ పాంతముననే 

హొంత దిగువ నామ హాత్ము(డు నివసించిన 

గువాం జూవుచున్నారు. ఉత్పవనులం దిటకు 

వేనకువేలు జను లే లెంతురంట. ఈపా)ంతముల 

గామములు లేవు. కొందరుబొద్ధ బిమువులిందు. 

గాననగుచుందురు. కొండదిగువను కలూదియా 

పోక్నా సరస్పున్వు రాజగిరివేనా విపోరమును 

గలవు, మహింతల్ పర్వత మళోకచకగిన ర్తి 

సుతుండగు మహిందో (మ హేందుండు చేర 

బరగుచున్నదని తలంపంబడుచున్నది, (సింకా 

9 

అదాసి 
a) 

లము జూడుండు*) 

2448 మహీకాంత (సేటు నంస్థానముూ 

వం హివాసిద్ది-( సిద్ధి, సిద్దులు చూడుడు 
0 ® క 

వుహిషకదేశవం-(అనూప దేశము చూ. 

మహిషంతు(డు - యదుసంతతి. చంద 

వంశతుతి” ముడు, లేండి) సనాజిత్తు. 

నర్మదా నదీతీరము న వమూహిపురవమును రాజు 

ఛానిని (చేదిచేశము) నిర్శించినవా(డు. ఇట. 

నిపుడు చూళిమా హేళ్వర శివలింగము గలదు. 

ఇది యోంకారమాం ధాతవేతి సమోపమున. 

నున్నది. 

మహానౌాక్షి ---లా, Balsamodendron 

Mukul అనియు, Balsamodendron Aga- 

llocha, అంగు Gugul Gum, నం, మహి 

సాతీ తపప బడును 

ఇది చాలింతబోలు బోలిన యొకజాతిచెట 

బంక, పరిమళేముగల ధూపద )స్యము. ధూప 

దశాంగములలో నొకటి. లోని కిచ్చిన వేండి 

జేయు ననియు, సమ్మెటలతో నెంతవిస్తారముగ 6 

గొట్టిన నంతబలముగ, బనిజేయు. ననియు 

నందురు. సితికొలంది లోసికీచ్చినను, పెకీ పట్టు 

వేయ టవనలనను, మహిసాశీవలన నగ్నిమాం 

ద్యము, నడ్డగజ్జరోగము, నళ్సారము, నప 

స్మారరోగము, కిమిరోగము, గండమాల్క 

గంధులు, గుల్మరోగము, నెత్తురుగడ్డలు, 

వురుగులుపట్టు వణములు, భగందరము, మూల, 

వ్యాధి, మేహ వాతపునొప్పులు, ర_క్షగహాణి, 

ర_కకుయ్క వాతనొప్పుల్తు సెగరోగము నివా 

రణవుగునని ఇజెప్పంబడీసది. 

వంహికాంత (1 బలు) సంజ్ఞానము-- 

బొంబై రాజధానీ ప౦భుత్వముయొక్క యధికా 

రమునకు? లోబడీన మ 

కలియ నాడుద్వీపక ల్పమునం దున్నది" మహీ 

కాంతేపురము రాజధాని, 



మహీదకు(డు 

నుహిద్రకుండు (మిథిలదేశాధిపతి)- 
ఇమ్యావసంతతి, సూర్యవంశ వ తి యుండు తండి 

విబుధు:డు, పితామహుడు "చేవమోథుండు. 

కుమారుడు కీ ర్రిరాతు(డుం ఇతనికి మహాభికుం 

డనియు నామాంతరము గలదు, 

వుహినరు(6డు--పాండవసంతతి తతి 
యుడు, తండి) దుర్షమనుండు. వీతాముహుండు 

రెండవశ తాసీకు(డు. పుత్రుడు దండ పాణి. 

వంహోెజీ దేవస్టానవుం-ాబోంబై నుండి 
బుషావల్నశేగు 6,1.) ర ల్యేయినుపబాటపై 

బుపూవల్నుండి 9౫ మెళ్ళ దూరమున 

మ హెజిస్టేషను గలదు. ఆగాగికుమున మాజి 

"జీవళము సుప్రసిద్ధ ము, (బొంబై నుండి ౨౪౮౧ 

మైళ్ళు). 
మహెాజీమూా త య్బున త్తరినె జరుగుసంతీయు 

నారువారములు నడచును, 

వుహెంజోదారో--ఇది పూర్తిగనాథ నమై 
సింధునదీ ప్రాంతముల మట్టిచేంగప్పంబడిపోయి, 

చికకాలముండి, యిటీవల త్రవ్వి బులు చే 

దీయంబడినతావు. సింధుదేశమునం దున్నది, 

కరాచీ సిటీస్తేషనునుండి నారు వెస్ట్రన్ రెయి లే 

(N.W.గ)పెఏ కోత్రవరకును మెయిన్ లయి 

నులోన్కు అటనుండి బాం చిలైనులో డోకీ9 

స్రేవనువరకును పోవలయును. అనగా రమా 

రమిళశాచీసిటీనుండి డోకీ)వరకు ౨౬౭ మైళ్ళ 

దూర ముండును. డోకినుండి యారుమైళ్ళ 

దూరములో మహాంజోడారో తవ్వుపనులు 

పాశరంభ మగును, ఇక్కడికి లార్కా-నాపట్ట 

ణము పదునాల్లు మైళ్ళదూరముండును. 

తొభింటికాలంపు సీపట్టణము హార్చి యేమి 

యు. చెలియకున్న ది. బ్రిశముందు పరిశీలనల 

నుండీ దొరకవచ్చును. కొందరు పట్టణమునాశన 

మై పూడిపోయినపిదప చుట్టుపట్టవారు “మహో 

2444 ముహాంచోదారో 

లయ ద్వారి మిని యాదిబ్బలను వాడుచుండ, నది 

మారి నానాటికి మహెంజోదారో యైయుండు 

నని తలంచుచున్నారు. ఇది "కేవల మూవాయీ 

గాని నిదర్శనము లింళను బయల్పడ లేవు. దీనిం 

ద్రవ్వుచున్న |పభుత్వము వారి యార్చియాలోజిక 

లుద్యోగస్టు లీఫురి జీవించియుండినకాలమును 

Chalcolithic Age అనిరి, అనంగా క్ర. ము. 

౨౮ గ్ర కాబ్బములనాటి "కాలమని యబుంగునదిం 

క, వె. రెండవ శతాబ్ద కాలమునచే పాటి 

దిబ్బల దివ్వి, దొరకిన యిటుకలతో నొక 
యె త్రగుదిబ్బ-పె నొక బౌద్దవి హారమును, న 

మును నిర్మించిరంట. ఇదియు బౌడై యిప్పటి 

(గేవ్యుట మందు బస నన సహలగతాలలో చొర 

కిన నాణొముల బట్టి కరా వల క నుణాము 

కుపాన్ భూపతి తన కుక ారపున 

పోల్చంబడినది. కీ చె.౧ర౦ మొ! ౧౭౩ వజకను 

వాసుచేవునిపరిపాలనకాలము గాన నిదియు 

నూహీంచుటకుగొంతయవకాశము గల్లు చున్న ది 

బ్రింక నసలుపట్టణపు పాడు (తీవ్వుద ల యందు 

గొన్ని నిఖ్యాచేయు ముద (568])లు దోరకి 

నవి, వాట్ల చునుండు నకురములంబట్టి యార్య్యు 

లు త్తరమున న సరస్వతీ నదీతీక పజేశములనుండి 

యాపాంతములకు. జేరనియాది కాలమని తలం 

చుచున్నా రు. ఆసీళ్ళవపైనుండు నత.రముల భామ 

యింతవర శరముకాలేదు. కాని అవి యటుంట 

యు, పధులక్రందుగ ముటీకి కాల్వ లింటివాడుక 

జలములగొనిపోవునే రాటు(Under-ground 

Drainsge) లుండుటయు, నింటింట స్నా నపు 

గదులుండుటయు మొదలగుసంగతులవలననానా 

టిపోతకాలములం దచటివా రంతనాగరికత. 

గల్లియుండిరని స్పష్టముగ 6 చెలియుచున్న ది. 

ఇంళ నీపరిలీలనలు పూ ర్తియై నిజస్టితులు బయ 

ల్పడవలసియున్న వి. 



చు హెంద కూటము 

మహేంద్ర కూటము లేక (మంద్ర 
పొంతనవు) ఆ BO ee వధూవ 

రుల యెన్ని కలంగూర్చి వివరింపంబడీన ద్వాదశ 

కూటములలో నొకటి. (ద్వాదశ కూటములు 

చూడుండుం) 

యీనవేత్యము మొదలు పురుషుని నమత 

పర్యంతము లెక్కింపయగ్యా, శ్ర్రీనమత్సమునుండి 

వురుషునినకుతిము నాల్లు, యేడు, పది, పద 

మూడు, పదునాజు, పందొమ్మిది, యిరువది 

రెండు, ఇరువదియెదు, సతుతిమగునేని మహే 

దయోాగము. "శేంంఠమని చెప్పంబడినది. 

నుహం[దగో త్రము — (అగ్నస్టి యుప 
లో 

గణము చూడుడు.) 

వుహెంద నక తము (లేక గోళము) 
J Whee 

(నత త్రములు, భారతీయులుగు ర్హించినవిచూ.) 

వముహెంద్రసర్వత పుం-గొందద తూర్పు 
కనువులు (Eastern Ghats) మహెంద 

పర్వత మే యనుచుసన్నారు. గండాము మ మండల 

మున, మందసా సంస్థానమున, మంద సావురము 

నకు విన్మ_నాొంతదూరము న మ హెంద9పర్వత 

ము గలదు. అట జన్మించి దిగువకుంబవహీంచి 

సముద ము (బంగాళాఖాతము) నకుం జేరు 

చిన్న నదికి “మ హేందిత నయ” యనియు. బేరు 

కలదు. 

శ్రీ రామునిచే నోడి,పరళు రాముండిటప. జేరి 

శివలింగ పతిష్ట యొనర్చెనని రామాయణము 

కిపి,_ంధకాండమున ౬౭ లంకా ఈ యందు 

చెప్పబడినది. 

రఘువంశము ౬-౫ ౪ నందిది కళింగ చేశమని 

చెప్పబడినది. ఉ_్తరనై వధచరిత్సమున ౧-౨- 

2౪ యందే గాననగుచున్న ది. పరశురామ 

పఏతిస్టి.తశివలింగ మిట నేటికిని గలదు. 

2445 మెపహూాద థి 

మహయందేశనంం-- ఒకప్పు డీదేశము 
మాహీనదిమొుదలు నర్మ డానదివరకు నుండిన 

చిన్న దేశమని తలంచుచున్నారు. ,వాయుపు రా 

ణము ౨-౪౫ యందు మాహేయులు నర్శ దా 

"దేశ వాసులుగం జెప్పంబడిరి. 

వుహేశవురవం-(అనూప బేశముచూ.) 

వు హేశ్వరక్షైతం వుం-మక్స్యవు రాణము 
౧౮౯ యందు నర్శదాతీరమని చెప్పంబడినది. 
మహౌశనియు, చూళిముేే పాన్వ్వరమని యు వా శుక. 

వుహోక్షగో శ్రవయ- (ధనంజయగణ ము 
చూడుండు. ) 

వుహోత్స వనగరనుం--- (మూ 

చాప్రురము జూ డుండు. 

మ హోత్పవనగరదేశవుం---([యజా 
భు క్తి బేశము చూడుడు, 

వుహోదరగోత్రము ---(వారిత ఉపగ 
ణము చూడుడు.) 

మహోదరగోత్రవు--(జొతధ్య ఉప 
గణము చూకుండ్రు, 

సో సబూదరగో తము- (బొశననఉవ 
గణము చూడుండు, 

వు హెబూదధి-బంగాశాఖాత మనంబడు 

చున్న సముద్భ భాగమున కిది తొల్లింటి చేరని 

తెలియుచున్నది, రామేశ్షరము కడ నున్న 

శ్రీ రామ నేతువుకడ వడివై పున మహోదధి 

లును సముదిమును, నెడమవైపున రత్నాకర 

మను '్ర్రీ సముద మును గలియు కాపున( జూపు 

చున్నారు. మహూూదధిముందు కెరటములు 

వాల తక్కు-వగ నుంగడెడిని. రా మేశ్చ్వర చేవస్థాన 

మున కెదుటంగల యన్ని వ్షైతిసముది మొ 

మాద ధియె. 

రఘువంశము కీ-3౩3ర యందు పినంసింప. 



మౌహారాదయపర పకాలము 

బడినది. మజీయు వాయుపురాణము పూర్వ. 

౪౭ అభ్యాయమునను దీనిప్రశంస కలదు, 

వు హోర దయపర్వకాలవము--- (అక్టో 

దయపర్వకాలము చూడుడు. 

మహెరాదయవురము-(కనూజవురము 
క న్యాకబ్బ దేశము చూడుడు). 

వుహరాదరవుం---9ది వాల దుస స్థితికి 

జేరిన యుదరదోగము, ఉదరరోగము ముదిరిన 

యవస్థ క$ీ-చ్పేరందురు. 

వం హోాబాపురము(మహెరాత్సవ న 
గర వంం)-కొెర్డిటి మెహాోూత్పవరాజ్యము 

(ఆప్పిటెబండరంండ్చు న కొొకప్యుడు రాజధథానియె 

యుందెనుః మెహాత్సవనగరనిర్మాత యగు 

చందన వర్మమహారాజు పంత మెహూత్స 

క్. $ ౧తువొన ర్చెననియు, నందునుండి నగర 

మున కావేరయ్యెననియు బలమగుపితీతికలదు. 

తా ఛండేలు రాజులు నిర్మించిన మదన 

సాగరతీరమున సీపట్టణము నిర్మింప. బడినది. 

చంద్భవర్శ మృతినంది నప జేశమును “కళంకం” 

ఆః యెదరు, మదనసాగరము పవిత )సరోవరమై 

యున్నది. ఇది మద నవర్శమహారాజనిర్షితమం 

దురు, ఇట మూమాదేవియాలయము గలదు, 

ఈపాగీంతముల కిరాళసాగరమని మరియొకశ్ 

సాగరము గలదు. అది కీరా తవర్శమహోజనిర్మి 

వేనముంట. ఇవి ౧౧-౧౨ శతాబ్రముల నాంటివని 

యందురుం(బవాువః కీ కేస స్తువెనుక'నై నై యుండును.) 

మూటా (6, 1. P. రెయిల్వే, జూన్స్ 

మానిక్ప్చూర్మ్నులెన్నుపె జాస్సీనుండి ౮౬ మైళ్ళ 

దూరమున బండెలుఖండునం దున్న ది. 

వుళయాళదేశవంు --- (శేరల జేశము 
“టీరా డు (డు.) 

వంళయరాళభగవతి (వరాకాంబ) -- 
(౨౦పౌతియము చూడుండుం ' 

2446 మూంటినీగో) రాష్ట్రామూ 

మ క్రికా న్యాయవంం---ఈంగపుండు పెన 
వాలుం గాని మంచిసలము దానికి వుండుగల 

తావుకన్న రుచికాదు. దోవములనే వెదకువా 

రనిభావము. 

వరాంగులియా కౌఖు కతి 9 యుంలుం-- 

(శిశకోదియాతుతియులు జూడుండు) 

వరాంఫింరు జిల్లా- -మాంఘిరు (మోద 

గీరి పురము పథానస్థానము. (బీహార్ దేశము 

చూడుడు), 

వూంఛెస్టరిజ వ్ (Manchesterism)- 

మాం'చెస్టరున గరముయొక్ట యర్థణా (వ్ర సంబంధ, 

మగు సిద్దాంతము. వ ర్రకమునందు స్వేచ్చను. 

సూచించును. 

ఈపద్ధతి క్రీ శ . 1889 సంవత్సరమున 

John Bright గారివల్ల Rechard Cobden 

గారివలను సావి ంపబడి నది. దిగుముతిసరకులపపె 

నుంకములను సకంచువదర్ని నిరసించును. 

మాంజిగో త్రము-(కణ్వడపగణము చూ, 

మాంటుగో మరిజి ల్లా- మాంటుగోనురీ 

వురము ప్రధానస్థానము. (పంజాబు దేశముచూ, 

మాంటిన్నీగో రాష్ట్రము --- ఐరోపా 
ఖండమున బాల్క-నురాష్ట్రముల లోనిది, అడి) 

యాటిక్కు. సముద మునకు తూర్పుగా నున్నది. 

(బౌల్కను రాష్ట్రములు చూడుడు. మూాంటి 

నీగో యనిన సీలపర్వతములని (అనగా సన్ల 

పర్వత దేశమని యర్థము. గొప్ప యరణ్యములు 

గలిగిపర్వతములిందలివి నల్ల గానుంట నీవేరుగ ఖై 

నంట. ౩౬౩౦ చ! మైళ్ళ వైశాల్యము. ఇది టర్కీ 

పిభుత్యముకి)ంద కొంతకాలముండినది; క్రీ, వెం 

౧౬౯౭ నుండియు Petrovic అను నాయకుని 

క్రింద తిరుగు బా టొనర్చి తవ్ప్చించుకొ నెను, 

కృ, 1878 లో బెర్లిను టీటీ సందర్భము న 



చూండ లేనగరము 

(ఆస్ట్రియాటర్కీ- యుద్ధానంతరము) సీచేళము 

యొక్క. విడుదలను టర్కీ_చే నంగీశరింపం జేసిరి, 

ఆనాయకుంజే భూవాలు. డయ్యెను, సెట్టింజీ 

పురము రాజధాని, (టర్కీ. చేశము చూడుడు), 

మాండలేనగరముం--౪ది యిప్పటి రం 
గూూనునగరమునుండీ30౬ మైళ్ ఎదూరమునగ లది. 

-వెినుకటి రాజ ధాని, ఇందులత్రూ యేబ ది వేలజనులు 

వసించుచున్నా రు. బర్మాసేటు "రయి ల్వేయొక్క. 

రివర్పింగుస్తేషనుగా నున్న తావు. ఐరావతీనది 

యుక్క- (పా క్రీరమునందున్నది. క్రీ వె. ౧౮-౫౭ 

లో మిండన్ నరపాలుం డీనగరమును నిర్మించి, 

తనరాజభాని నిటకు మార్చెను. ఆయ నసుతుం 

డును, కడపటిసృృపతియు నగు త్రీబాగారు దీనిం 

"బెంచి విరివిగంగట్టించెను. ఆయననుండియే బర్గా 

రాజ్యము బిటిషువారివథ మై సామాాజ్యమునC 

జేరిపోయెను. 

తొల్చింటి పాంతమాండ లే పురమును జుట్టిన 

దుర్గము నిప్పుడు డఫిన్ 8ోo(Fort Duffrin) 

అని పేరిడి వాడుచున్నారు. ఇప్పటి కొత్త 

మాండ లేవుర మాకళోటవెలుపల. గట్టంబడినది. 

అళోట'. జుట్టిన కందకము _౨౦౦ యడుగుల 

చెడలుపు గలది. కోట నాలుగుచతుర(వు మైళ్టు 

వెశాల్యముగల్లి, ర౦ యడుగులయెత్తు న దెసకు 

మూడేసి వెొప్వున పం డెండు ద్వారములు గల్లి 

యన్ని వం తేనలు గల్లీయున్నది. ఇప్పుడు నాల్గు 

డెసలను నాల్లువం తెనలు నాల్లు ద్యారములను 

మాత్రము తెరచియుంచి, తక్కినవి మూసివేసి 

యున్నారు. దీని నడుమను రాజ ప్రసాదమును, 

అందు సింహాసనముండిన వావడియు, దర్శన 

మిచ్చుచుండిన తావులును గలవు, భవన మంత 

యు జక్క-ని లేక్కరపూతంగల్లి, యద్దములచే 

.నలంక్రరింపంబడియున్న ది గొప్పపొడవును వల 

మును గల్గిన కేకదూలములు,_స్థంభములు పని 

2447 మాండవ్య గోతమూ 

జూడ వింతగెలుపు చుండును. క్వీన్సు మోనా 

యనంబకుచున్న బౌద్ధ విహోరమును తీ బాభూ 
పతి గారి భార్య సుపాయలాత్ రాజ్ఞి గారు 

కట్టించిన దందురు. అది చూడ ముచ్చటయగు 

భవనము. ఇంక నగరపరిసరమునచే యున్న 

'కతోడా? యనబకు బేవళ సముదాయ మునందు 
మధ్యనున్న పిధా న జేవళము బుద్ధభగ 

వానునిది. దానింజుట్లి ౭౨౯ డచేవళశములయందు 

శద మతే గింధమగు తిఫిపిటకములు ౭2౨౯ 

విలాఫలకములపపె. జెక్కించి, యొక్కొ_క ేవళ 

మున నొక్కొళటిగ తీ బాగారితండి)గారు 

(పతిష్టించిరంట. ఇదియంతేయు నరమైలుచౌకంఫు 

నావరణమునం దున్నది. మాండ లేమార్క-ట్లు 

నకు జోగ్యో బజారని పేరు. దీనిని మిండన్నరపా 

లుండు తొలుత కరతోం గట్టించెనంట. గాసి 

౧౮౯౭లో కాలివోవ నిపష్పటియిటుక క ట్టడమును 

విదపంగట్టిం చిరంట. ఇఎదిప్వుడు బర్థాపనితనంవు 

వస్తువులన్ని యు వెలకుదొర కెడిని. నగరవరినర 

మంచే వేయియడుగుల యెత్తుగలమాండ లేపర్వత 

మున్నది. దాని కీన గరమునుండియే వేరుగల్లిన 

దంట, దానిపై కెక్కి చూచిన నగరడ్భశ్య 

మును, దూరద్భశ్య మును జక్క-నియాకారముల 

నగుపడును. 

మాండ లేనగరము జిల్లాయందు ముఖ్య పట్ల 

ణముగాన నందు మండల కార్య స్థా నము చే 

రీల్ఫులన్ని యు గలవు, ఇట డివిజనల్ కమా 

పషనరుశ చేరియు. గలదు, ఇటనుండివోయి చూడ. 

దగినకావులు రెండు కలవు, అవి ౧ నదికవ్వలి 

తీరమున నైదుమైళ్ళదూరమునంగల మింగన్ 

చేవస్థానమును, (మింగ న్పెగోడా 

చూడుడు) ౨ ప్వేజాయ న్పెగోడాయునై 

యున్నవి. (ప్వేజాయ న్సెగో డా చూకుండుం 

మాండవ్యగోత్రము.__ (జమదగ్నివత్స 
ఉపగణము చూడుండు. 

పెగోడా 



మాండవ్యమహార్షి 

మాండవ్య వముహర్షి--మాండవ్యమవార్షి 
గొప్ప తపస్పంపన్నుండు. ఈతండు బ్రహ్మర్షి ం 

తపోమహిమచే నన్ని లోకములందును సంచ 

రించుశ_క్రిగలవా(డు. బాలు(డుగ నుండుతేత్రి, 

తూరీగలంబట్టుకొని వాటికి వుల్లలగుచ్చి యాట 

లాడిన దోషమున, మవార్షియైనవిదప నొకతటీ 
తపోనియతిని చైతన్యము మజుగుపడి యుండ, 
నొక భూపాలుం దోచుకొనిన దొంగ లీతనియా 
శ్రమమున దాగ్య తలారులు వెంటనంటి చారిం 

బట్టుకొని,వారితో మాండన్యునిగహాడ దొంగల 
గురువని భ్రమించి, ఆతని (మాటలాడ పండుట 

వలన కొ ఆత వెచిరంట, 

విదప నీతండుచలింపమి (తపోనియతియం బే 

సిమగ్ను _డైయుంట )గాంచ్చి వెజచి రాజాకొర 
తందీయించివెచెనట. అతండు తపంబుచాలించి 
సంచరించుచు యమలోకమున కేగి యముని 
వలన బాల్యమున తూరీంగలకుం జిన్న ఫులలగు 
చ్చినదోషవమున గొజత ననుభవింపవలసివచ్చా 
నని యెరింగెనంటం మాండవ్యు. డ బ్బాల్యచేన్ట 

కింత కరూ్రరదండ నవిధించిన యముని శూదుడె 
జన్నించునట్లు శ వీంచెనట. దానం జేసియము(డు 

విదురుండుగ జన్మించె నంట, 

మాండలేఖిగాత్రము —(ఉపమన్యు ౫ 
కాము చూడు(డు.) 

వూాండపి- శ్రీ రామసో దపండగు భరతుని 
భార్య. కుశథధ్యజుని వుతిక, కుశ ధ్యజుండు మిధి 
లాధీళు. డగు జనక మహాోరాజుసోద రుడు. 
మూండవీచేవికి మాళవిక యను నామాంతరము 
గలదు. 

వరంండులిగత్రము--- (వళిష్టగణము 
చూడుడు.) 

నరాండూకగరా తము “-(జమదగ్నీవత్స _ 
ఊఉపగణము చూడుండుం) 

2448 మూాండేటు పి దేశము: 

నరాండూక్షబహ్హి- లా, Hydrocotyle 

Asiatica, ఆంగ్ల. Indian Penney work 

tree, స ఆదిత్యవ 0, బ్రాహ్మి, మండూక్ 

పర్టీ , మహావధీ, 

దీనికి ఆదిత్యభ క్తి, వల్లా రాకు, సరస్వతీ యా 

కనియుంగూడ వాడుక వేళ్లు కలవు, 

దీనియాకునందు కాళ, పైత్యము జేసి విాే 

చనమును జేయు గుణము గలదనియు, ఉబ్బు, 

పాండున్స, కామిల, చర్శరోగములు, కడుపు 

లోనిబల్లలు, మాంద్యము, ఉన్మాదము, వెర్రి, 

వైశ్యభిమల నడంచుళ క్రి గలదనియు, కుష్టు 

వ్యాధుల_పె మాండూక బ్రహ్మి యాకు చూర్ణ ము, 

బలముగం బనిచేయుననియు, ఆశెగ్య సవాయి 

మొదలగు సుఖసంకొటముల నాపుననియు, మొం 

ఢడిజాలీకురుపులు, ముక్కు-లోని కంపు, వుండ్లు, 

గండమాలలు, గవదగంధులు నివారించును. 

లబుతుదోషము నడంచి రకము జక్క-గ 

వెడలించుననియు చెప్పబడినది. 

మాండూకేయగూతిము (జమదగ్ని 
వత్స ఉపగణము చూడుండు), 

మాండూకేయు(యడు 
వ దులా తనను! బు గ్వెదా ధ్యేత, 

మాండూవురము --- మాళవ ేశళు 
వమూండూఫపఫురము (నుల్తానులచరి త చూడుడు). 

వాండిరగెంాత 9 వంం- (పరాశరగణము 
చూడుడు. 

వమాండేటు ప్రదేశము (Mandate 
Ari8)--బఒకశకనేషను (ప్రభుత్వము) నుండి యో 
లేక కొన్ని నందర్భములందు 'లీ గాఫ్ నేవన్సు? 
సభవారినుండి యో" యొక దేశ మింకొొక చేశ కా 
ర్యముల నిర్వహించుచుండుటకు “మాండేటు 
అధారిటీ” యనియు, నట్టి ప్రదేశమునకు 
మాండేటుప9 జేశ మనియు చేష్ట. 

జుషు, ఇంద 



మాంధర్యాగోతఏము 

వరా ంధర్యాగెరాత రము -(టాతధ్య ఉప 

గణము జూడుడు.) 

మాంధాతగూత్రమం — (వారిత ఉప 

గణము జూడుండు.) 

మాంధాత చక్రవ  ర్రి---మరీచి ఇవ్వాకుల 
సంతతి. నూర్య వంశ తక యుడు: మహో (బస్ల 

వడసినచ కవ _ర్హియుమపహాతపస్వియగుబుమి యు 

_నెయుండెము. తండి యువనాశళ్వు(డు, వీతామ 

వుండు పృధువు (తొధన్వుడు). కుమాళ్లు పురు 

కుత్చుండు (నర్మదభ_ర్హ, అంబరీవుండు ముచి 

కుందుండు నను మువ్వురని కొన్ని చోట్లను, 

సునస్థి, (భువనంధి, పి సేన చిత్తుండు, అంబరీ 

మండు నని నల్వురుగ 6 గొన్నిచోట్లను చెప్పం 

బడినది. భార్య విందుమతీచేవి. 

కాం ధాతమహాో రాజుపేర నేటికిని నర్మదా 

నదియందలి ద్వీపము (టంకారనాద శివలింగ 

మున ఓంకారశ్లేతము) మాంధాతద్వీప మన 

బరంగుచున్నది, ఇట నామహార్షి గొప్ప తపం 

బొనరె+నంట, మజీయు హిమవత్పర్వతమున 

టేలాసశిఖర పాంతముల మానసరోవరమును 

పవితపటచి, తీర్థముగ నొనర్ప(దగిన తపంబొ 

నర్చి, లోకహి తార్థ ముసంగిన మహనీయుండీ 

వమూాంధాతయీ,. అసరోవరవిామ హోత్కుని పేర నే 

కళమూనసరోవరంబ)”* నాంబరలౌడిని. మజీయు 

నాపా _న్లముననే గరళ పర్వతమున నొకగువా 

యందు గాప్పతపంబొనర్చుటం జేసి తొల్రింట 

ళనర్రళ్ళ పర్వత మని పేరుండిన గిర్మి నేటికీని 

నాండాదిగ *“గరళమాంధాత పర్వత” మనియు 

బేరయ్యెను. అందుంగల రెండుశిఖరములలో 

నొళటి, “గరళశిఖర” మనియు, రెండవదోమాన్దా 

తళిఖరుుమనియు6 బేరందియున్నవి. మజియు 

నాతపంబొనర్చినపర్వతగువహాయం బే మాంధాత 

మహార్షి యస్తులు నేటికిని గాననయ్యెడిని. 
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అట పిళ్ళ శా ధృములొనర్చు చుందురు. అది పవి 

తక్నేత)మై యున్నది. భార్య శశిబిందుముహో 

రాజకుమాె యనియు, మాంధాత శేయబది 

మంది కమా ర్హెలనియు వారందరు సౌభరి 

భార్య అనియు జెప్పంబడినదిం హోడళ మహో 

రాజులతో నొక(డు. (మహేోశా జులు చూ 

వరార్ిభూమ్ జిల్రా- (మానభూమిజిల్లా 

చూడుడు.) 

మాంసము తింటారని దుములు 
జాలీ 

మెడం గట్టుకొని తిరుగుదురా?-(ఆంధ 
లోకో $y. 

వరాంసరో హి౭కి--(భారుహము చూ. 

వరాకండి సీవం-(సామంతపంచకముచ్చూ.. 

మాకింటోష్.---ఒకజాతిరబ్బర పూతగుడ్డ, 

(కలంకారి సరిళ్లమ జూడు(డు). 

వమాకోకోజమ్ (Macrocosm)— సా; 
నో 

పంచశ్ నిర్మాణపరిణ మముల. దెలుపు కళ, 

మాక్చువెల్ సిద్ధాంతవంం( Maxwell 
Theory)— శాంతి కిరణములును (Light 

Tays), ఉవ్హ కిరణము లును (Heat rays), 

ధ్వనిప్రమాణములును (Sound wave len- 

gihs) కూడ విద్యాత్స) సారము. Electric 

flow) వంటి పివాహమును గల్లిస వే యని 

Maxwell పండితుండు నిరూపీంచెను, ఆమవా 

సీయు(డు విద్యుదయస్కా.ంతళ క్రి వ్యావీంచు 

నటుల కాంతియణువులతీరంగ గమ న ద్వారమున: 

నకు వ్యావీంచు చున్నదని తేల్సెనని భావము. 

ఈ నరద ర్భృ నువ ముందుగ“ అణువననేమోా 

వఏివరింప(దగ్వును. ఇవిభూప దా రాణున్రలు గాసి. 

జల సంబం ధాణువులు(క ణములు) కా నేరవు కాంతి 

కిరణములంద లివి గాని ఉఫ్లకిరణాములం ద లివి గాని. 

ధ్యనియంద లివి గాని అత్యంత సూత్మంశమున 



మాక్సు వెల్ భారతను 

శకణుివందురు. అది రేఖాగణితమునందు వివ 

రింపంబడిన “విందు (Point)తే పోల్చందగి 

సదిగ: జెప్పంబడినది. అణువ్రులతిసూత్మ ములు. 

చెందునకు కేఖాగణితమున స్టాననిర్షయ మేకాని, 

కొలత పరిమాణములు లేవని చెప్పబడినది, 

కాసి పరిశీలకులు అణువునకు. గొలంత 
యుండంగల దనెనరు, మజియు పెన చెప్పం 

బడిన అణువ్రనకు నిరంతరసంచలన వేగము కొంత 

గలదసి క పోల్సి యున్నారు. 

కో విధములగు నణువ్రులకు. గల సంచల 

నము (Flow) “స్వయంసంచలనః మనియు, 

“తరంగసంచలన” మనియు ద్యివిధములుగ స్ 

ఛా స్రుజుల నెదరు. అనయా దీపము,సూర్వుు డు, 

నక్షోయులు మొదలగు కు 

వస్తువులనుండీ కాంతి ప్రసరించుట యన, దాని 

వీ ప్రియందలి అణువులు స్వయం సంచలనము 

ననో తరంగసంచల నముననో, వ్యావించుచు 

కండ కుందగిలి గాన్సించుట దీ ప్రినడంచుట యని 

భావము. ఈప్రవాహమిందలి అలలు నిమ్నో 

న్నతముగ (Wave motion) నుండునని 

బోల్పంబడినది. 

తరంగము లగునేని వాటి పిమాణము 

150000 అంగుళ పమాణముగ నున్న కడనుండీ 

మానవ నేతుములకు గోచరము లగుచుండు నని 

యు, కాంతితరంగములు శంటి కగుపడని వనే 

శము లుండుననియు, నాటితేరం గాంతపమా 

అము మైళ్ళకాలం దిగ నున్నను 'నేత్తోముల 

శగోచరము కావచ్చుననియు నందురు. 

కాంతికిరణములందలి అణువులు గాని, వేండీ 

శిరణములయందలి అణువులు గాని, Photo 

Plate పెనం బూయంబడిన దా9వళముల పైం 

1ఉబసనరింపంజేయుతరి, ఆ దడావకాణువులు బాధింపం 

బడుటయు, వేరుచేయంబడుటయు, చెజుపంబడు 
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టయు, మార్పు నంద6జేయంబడుటయు, ఖేదిం 

పంబడుటయు, శాంతికిరణాణువులందు సంచల 

నో దేశము కలదని తెలియు చున్నది. అనంగా 

“అణుసంచలనోగితు? యని యెజుంగునది. ఆది 

అణువుల స్వయం చలనము న కొక సాదృశ్యము. 

మరియు గాంతికిరణములందలి అణువులు 

గాని, వేండికిరణ ము లందలియణు వ్రులు గాని,కొన్ని 

యితరవస్తువ్రలపై. బకుతర్మి అవస్తువు లందలి 

యణువులను -పెవిధమున బాధింవకుండుతరి 

నదానిని తరంగనంచలము గా నెరుంగునది, ఇట్టి 

పరిశీల నలవలననణువ్రులకు స్వయంనంచల నము, 

తరంగసంచలనము 'హాడ కల్లియుండునని తేలు 

చున్న ది. 

కొన్ని విధములగుళ క్రి ససాకములను స్వయం 

సంచల నము గను మరికొన్ని టినితరంగసంచల నము 

గను నన్యయించుచున్నారు. ఇంక గొన్ని (టి 

యందు ద్వివిధ సంచలనములు కూడ కలిసి 

యుండునని యిటీవలి పరిశీలనలు బయల్పడం 
చేసినవి, ఇక్కా-లమున నణునంచలనమువల నే 
'యేపరివర్రన మైనను కల్గు చుండు ననుసిద్ధాం 
తము సర్వజనాంగీకృత మై యున్నది. “*లెబి 
ూరాప్ *పండితు. డివిషయ మె గొప్పపరి 

శీలన లొనర్చి, కాంతికిరణము లొక వస్తువుపె. 
(బసరింపం 'దేయంబడినప్పుడు, మోాదంబడుకిరణ 

ములవల్ల నావన్తువు నకు గొంతయొత డి ( భారవీ 
డనము. ) కల్లు చుండునని యంత సాధనముల 

ద్యారమున లెక్కి-ంచుచు బుజునవ్రుపరచియు 

న్నా (డు. వెనుకటి భౌతిక శా న్ర్రపండితులుఅణు 

వులకు స్థానచలనము మాత ముండుననితలంచు 

చుండిరి 

ఈప౦కంవితతరంగచల నమునకుంాడకొంత 

గమనవేగమును కొంత చలన కియుం గూడ 
కలదు, ఒక యణువునందలి ద్రవ్య భారపరివిం 



మాగధీనడి 

తిని దాని చలన వేగముచే గుడించిన ఆ అణువు 

నందలి యుధృతి (Momentumరత్యర౭తము) 

కేలగలదని "లెక్కి-ం౦పంబడీనది, 

“లూయిడ్ బోగ పరిశీలకుండు విద్యు త్క- 

ణము లకుంగూడ స్వయంసంచలన (పసారమే 

గాకృతరంగ సంచలన (వస్తారము(వీవా వాము) 

కూడంగలదని కనిపెట్టి యున్నాండు, ఇంకను 

ఆపండితశిఖామణియే స్వయం సంచల నమునం 

దున్న విద్యు త్క-_ ణము (అణువు యొక్క 

ఉధృతి యెంత యెక్కు_వగ నుండునో, అనగా 

స్వయంసంచలన నమ. ద్భూతలేరంగ సంచలనము 

యొక్క తరంగాంతర పమాణ వముంతతక్క_వగ 

నుండునని కనిపెట్టి బయల్బజచి యున్నాండుః 

(ఈతరు చూడుండు, "స్పెక్ట్రమ్ ఎన్మలెసెన్ 

చూూడు(డు.) 

వరాగధీనది-కోణభడానది. (మగధ 
"రాజ్యము చూడుడు.) 

వరాగధీభాష-- మట్బాఏకృత భామలలో 
నొకటి. ( ప్రాకృత భేదములు చూడు(డు- భాష. 

"లెనిమిదివిధములు చూడుండుం) 

వాగార్సీర్ వుకరకుండవంు- కరాచీ 
పట్టణమునుండి పదునొకండు మెళదూరమున 

ఈ గా మము కలదు. సంస్కృతభావలో మకర 

మనిన మొసలికర్లము. దానినుండి మాగార్చ 

దముగ ల్లెను, వీ రనిన పవితతకర్లము., అదియం 

తయు మవామ్మదీయులచే నివసింప6బడు సీమ. 

నిర్ణలప దేశము నెడారిగనున్న ది, ఈగామమే 

నడువు ఒయాసిన్ వల దోచును. 

ఒక గోరువెచ్చని సీటియూట ఈ సా౦ంత 

ముననే కలదు. అసీరొక మెరకయగు గుండము 

నందు వేరుకొనుచు, ఈ మాగార్సీరు మకరకుం 

డమెనది. అం చేబదివరకు మకరములు వసించు 

యన్నవి. ఈజల ధారనుండీ అరమైలుదూరము న 

2451 మాచిపతి, 

చెక్కు_వ వేడిగల నీటియూట వేరొకటి కలదు 

ఈరెండు ;నీటియూ టల తేమనుండి అచటిచెట్లు 

చేవులు "పెరిగి జీవించుచున్న వి. 

(గావుమునందు కొందరు మవామ్మదీయ. లు 

వసించుచుస్నారు. వా లే దీని యధికారుల(ట. 

ఆదికాలమున నీజంతువులు బయటిక రుదెంచి 

మేకలు గొ రేలు, పశువు లేగాక మన ష్యులం 

గూడ నారగింపముద లిడ, సీగుండము జట్టు 

తొలుత మట్రిగోడను విదవ రాతిగోడను గట్టిరి, 

ఏటియందోక మశరమును నాయక మనదానికి 

రాజాయని పేరిడీరి* దానిని మచ్చిక జేసి దాని 

మూతికి సింధూర ప్రురంగును తేల్లరంగును పూసి 

యున్నారు. వీటికి మాంసాహారము దైచెదరు. 

పెళ్క-ండీి మకరకుండమును దర్శించుచుం 

దురు, వారియీవినుండీయే యీమ హమ్మదీయ 

కుటుంబములు జీవించుచున్నవందురు. కరాచీ 

నుండి మాగార్నీరునకు మంచిబాటయు మో 

టార్ల వర్చాట్లును కలవు 

వరాగ్యారుజాతివారం--వాం గేరీబేశము 
చూడుడు. 

నరాగీదర్భగో త్రవంం- (శండిల గణము 
చూడు. డు. 

వరాఘపాదివారములనో వంం- (నిర 
శ్ర నార్క-వీతేము చూడుడు. 

మాచవరవు పాపనావరాత్య కవి-- 
ఆంధ్యకవులలోనాధునికులందు పరిగణింప(బడీన 

వాండు, నందవరీక్ నియోగి బాూవ్మాణు(డు, 

శ్రీవత్ససగో తుండు, తం డి"వీరు వేంకటాచలము. 

రచించినదినంద వరీకచరి తమనుపబంధము. 

వరాచిపతి9— లా Artemisia మా 

dica, ఆంగ Worm wood, సం, బర 

వున్నం, బర్జిచూడమ్, స్థాణేయకః, 



మాటకు మాట తెలు నీటికి... 

మాచిపతిచెట్టున వ నాగదవనమనియు వా 

డుకపేరు గలదు. ఆకలు వెన్ను లరసము లేక 

కశపూయము విణములు, చర్చవ్యాభులు, కుష్టు 

రోగము, వాతనొప్వుల నివారించుటకు "బేరం 

దినది. పిల్పలపు-డ్రకు మాచి పత్ఫరసము చెప్పిన 

మందు. మరియు, వరుసజ్వర ములు, కీ లబుతు 
oy 

బద్ద మ పసరు లోనికిచ్చిన నివారింపనగును. 

ఆకలు వెచ్చచేసి కాపడము పెట్టుట, వని 

వేసికట్టుట వలన కుళ్ళువ)ణ ములు మాన్నట్టు 

ననియు, తలనొప్పి యాగుననియు, వాతపునొ 

పులు హరించుననియు, కండ్ల పె గట్టిన కండ్ల 

యెరుపులు పోటు, నివారణ మగుననియు, 

'జెప్పంబడిసది, 

అడవిమాచిపతి)ి లాటి న్భాహయందు 

‘Artemisia Vulgaris’ అనియు, 

మున Wild worm wood అనియు, సంస 

తమున “వస్యదమని మనిచేరందురు. దీనిరసము 

తలకు. బూసిన పిల్లల చాల పాపచిహ్నాపువ్యాధి 

తుదురునందురు, 

మాటకుమూటతెగులు, నిటికి నాచు 

తెగులు--(ఆంధిలోకా క్రి. 

మాటగొప్పదేకాని మానిక పిచ్చ(చి 
న్నది)--(ఆంధ)లోకా ర్తి: 

మాటలకు సపేదరికవమబలేదు-(ఆంధ 
లోకో క్తి )* 

మాటలతేటలు మాయింటి, మాపటి 
భోజనముల; మొయింట --- (ఆంధి 
లోకో క్రి) 

నూరఠరరగూత 9 వంం--- (ఆర్ స్ట్రి'పేణ 

గణము చూడుడు.) 

మాఠరగెర్థాత 9 ము --- (నిధృవగణము 

చూడుడు.) | 

ఆంగ 
య 
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వమాఢడభూసషి. నృసింహాచార్య కని 
ఆంధ్రకన్రలలో నాధునికులందు పరిగణింప. 

బడినవాండు, శ్రీవైవ్లవ బాహ్నాణుండుః ఆప 

_నంబనూ త నెధృవ కాశ్యపనగోతుండు.తేం డి 

చేరు వేదాంతాచా రులు. నూజవికుసంస్థానాధి 

పతియగు శోభనాదిప౦భుని వేంరణమున 

“వల్ల వీపల్లవోల్తాసో మను (పబంధమును రచిం 

చెను, మాధుర్య వంతమగు కవిత్వము, 

మాడభూషి వేంకటాచార్యకనిా 
ఆంధ$ళవులలో నాధునికులందుం బరిగణింపం 

బడిసవాండు, శ్రీవైవ్యవ బాాహ్మాణుండు. నైధృవ 

కాళ్యపసగోతు9ండు. తండి) పేరు నృసింహో 

ఉభయ భా పా పాండిత్య ము గల 

వాడు. కాపురము పెంటపాండు, నూజవీడునం 

చార్యులు, 

దార నవిదాంనులా యుండిన వా6ండు విద్యా 

నభినవపండితిరాయబీరుదము గలవాండు.ద్విసం 

ధా గాహీ, వ్యస్తాకమురియం దష్ట భావలలో 

ప్రవీణతగల వాండు, నిర్గిష కవనము చెప్పగల 
యలు 

వాయు. విద్యత్క-వి. రచించినది భరతాభ్యు 

దయము. 

మాణిక్య గంగానదితీర సుభబ్రహణ్య 
క్షేతువుం-( కాన్గామా చూడుడు). సింవాళ 

దీ్యీపమునం దున్నది. 

మాణక్యవురవం--- పాంచాలములోని 

'రావల్పిండిపురమునుండి దశీణముగా ౧౪మైళ్లు 

దూరమున నిప్పుడు *మానికాల్య” ఆయను పేరు 

గల్లియున్న తావు. 

ఇట బుదభగవాను6ండు తఈల్రింటిజన్మమున 

తిండిలేక శుపి-ంచియున్న యేడు పులివిల్లలకు 

తనశరీరము. దినివేయ నిచ్చివేసెనంట. ఇది 

యిప్పుడు బౌద్ధులవసములం గల్లియున్న ది. 

అందు ప్రధా నవనమును రనివష్క-నుహోరాజు 

కట్టించెనంటం 



మాణిగోతంము 

వంణీగూతవంం--(వశికగణము చూ.) 
నో 

వరాణభీవంవ గెరా త్రవం-(శాండిల గణము 

-చూడుండు.) 

మాతంగినివఎందు-యోగా భ్యాన విథా 

నమున. జెప్పంబడిన వింఛతిము[దలలో నొకటి. 

కంఠములోతు సీటియం చేకాంతస్గలమున 

నిలువంబడి నోటితో సీజింబీల్చి నాశికారంధ) 

ములనుండి వెడలించుటయు, నాళి కారం ధము 

లతో నీటింబీల్సి నోటితో వెడలించుటయు, 

నభ్యసించుట నూతంగిసీము ద యనియు, దీని 

యభ్యాసమున చేనుళపవలేె 'యోగికి బలమొసC 

గుననియు, శరీరారోగ్యము స్థిరపడుననియు 

"జెప్పంబడీనదిః 

మాతలు (మాతృసమానలు)-సంచ 

మాతలు: ౧ (పభుపత్ని, ౨+ అన్న భార్య, 

కి. గురుపత్ని, ఈ, భార్యతల్తి, స, తన్నుగన్న 

తల్లి పంచమాత లన(బడుదురు. 

స_ప్పమాతేలు?- 

ఛో. మాతామహీ మాతులాని త థామాతుశ్చ 

సోదరీ | వ్యళ్ళూ పితామహీ జేస్టాధ్యాతీచ 

గురవ ప్రియః | 

తిల్లితల్లి, మేనమామ భార్య తల్లిపోదరి, 

ఛార్యతేల్లి, తండితల్లీ, అన్న భార్య, గురుపల్నీ , 

విం స స _ప్పమాతే లన౭బడుదురు. 

మాతవచసగోత్రవుం- (భరథ్వాజఉప 

గణము చూడుడు). 

మాతులేయగో తము - (గర్గ ఉపగణ 

ము చూడుడు. 

మాతపు[తన్యాయువుం----ఇట్టి న్యా 

“యము లనేశములు గలవు. సోదరన్యాయము. 

.(అన్న దమ్ము "లెట్లు మసలుదురో యట్లని 

భావము. మాతుువుత్సన్యా యము- (కల్లి 

2458 మాదరయ్య గారి వమలనకనవి 
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కుమా భటుల మసలుదురో యట్లని భావము). 

భార్యాభ _రృ న్యాయము-( భార్యా భ ర్త "లెటుల 

మనలుదురో యట్లని భావము). గురుశిమ్య 

న్యాయము- (గురుశిష్యు లెట్లు మనలుదురో 

యట్లని భావము) పోవకపోవి.తన్యా యము- 

(వోపించువాండు పోవింపయబడు వాడు నెట్టన్యో 

న్యము మసలుదుకో యట్లని భావము). వభ 

పాలితన్యాయము- (ప్రభువు పాలింపంబకుప) 

జలు నెట్లు మసలుదురో యట్లని భావము ). 

మాత్స్యగంధగత వా (శౌనక 
లేక ప పట చూడుండు ). 

వాత న్ న్యాయము- చేపలలో పెద్దవి 

చిన్న వాటిని దినివెయు చుండును. బలాఢ్యు ల 

వలన బలహీను లొ త్తడిచేయంబడుటం చెల్పుట 

కీ న్యాయ ముపయోాగిం చెదరు. 

మాత్స్య భావిగూ త్రవు--(వారితటిప 

గణము చూడుడు. 

వా తృ్యక్షిసగాత్రవుం - (భరద్వాజ 

ఆ న. వూ తృప్తగరాత్రను నిధ్భవగణము చూ. 

మాదన్న అక్కన్నగార్వు- (ఆశాన్న 

మాదన్న గార్డు చూకుండు, 

మాదయ్యగారి మల్లనకవి- ఆంధ 

కవి. లాతుణికుండుం మధ్యశవులందు. బరిగణిం 

పంబడినవాండు. శె వబా9హ్మాణుండుం తండి 

“కాపురము. శ్రీళృష్ణ రాయ సార్వభౌముని కాలము 

వాడు. క్రీ-వె. ౧౫౪౦ వరకు నుంజెనందురుం 

ఇంటి పేరు నాదిండ్ల వారు* “పరు అప్పామా 

త్యుండు. తండి ప మాదిరాజు. తల్లి చేరు 

కృష్ణమ్మ. ఈతండెచ్చటనో దండనాధుండుగను 

వీదప మంతీ) గనునాడ నుండినవా:డు, మాద 



మాదాయ నగోత్నము 

యగ ర మల్లనయని వాడుక్ నందిన 

చెప్పబడి నది. రచించినది j 

మను పీబంధము. దీనిని నాదింఢ యప్పయా 

మాత్యునకం గృల యిచ్చెను. శవిగురువుపే 

రఘోరశివాచార్యుండంట. 

వం దాయనగెనాతరవం- (వీఠవావ్య 
లేక యాన గణము చూడుడు). 

వరాదిఫలవం[తురంజిధబ్బకాయం)- 
మాదీఫలపు జూాతియందు తియ్యనిర సముగల జాతి 

యు వుల్లనిరసముగల జాతియు నను రెండు 

భేదములు గాన్నించుచున్న వి. ఇవి గాక అధ 

మపుజాతిగ నడవిమాదీఫల మొకటి గలదు. 

లా. Citrus medica. సం,మాతులుంగః, 

సుపూరః. 

మాదీఫలము తిగదోవహరమనియు, చలు 

వం జేసి గుల్మ్టముమొదలగు నుదరరోగములు 

మదాత్యయరోగము (అనయా. తప్పదాగుడు 

వలన జనించు తలదిరుగు రోగము ఏమాంనగత 

వాతరోగము, మూలవ్యాధి, ర_క్ష్వపెత్యము, 

వాస కాసల నివారించుననియు. జెప్పంబడినది. 

మేహశాంతికి వెళ్ళ శాంతికి నిది పేరందినది. 

అడవిమాదీఫల మెక్కు_వ ముదిరిన పతొక్క 

పైత్యము జేయునందురు. 

మాది) --- మద) బేశాధీళుని వమా, 
శల్యుని చెల్లెలు. మిక్కి-లి సౌందర్యవతి. పాండు 

రాజు భార్య. ఆతనితో సవాగమనమొనర్సి నది. 

అశ్ల్యనీచేవతలవలన నకల సవా చేవుల. గనినది. 

వరాధవతియము (తివరాధవక్షేతి 
వరులు)-- ౧ పియాగలోని తివేణీసంగ 
మముకడనున్న వేణీమాధవస్వామిశ్నే తము. 2 

కాశీలోని బిందుమాధవ స్వామివ్షేతము.3 రామే 

శ్యరములోని సేతుమాధవస్వామికేతంము. 

2454 మాధవీలత 

వరాధవపియాగ--(వంచపయాగలు? 

ప్రయాగ చూడు డు. 

వాధవవ్యూహము -- రామానుజీయ 

వెవ్షవ, చైతన్య వైవ్షన, మతధర్శములందు తే 

గ్ కాత్శరూ పమ హోవిష్షువు 

జు అందు ద్వితీయ చతు 

స రూ వాములలో నొక 

టిగంజెప్పంబడినది.దీనిని 

వాసుబేవ వ్యూహము 

ఖో లెదింటిలో నొక యుప 

(॥ వ్యూవామనియు, వె భవ 

గ్ల విలాసమూ ర్రియసనియు, 

వరుసగ గద, చంక 

శంఖ, పద్మము లాయు 

ధను లనియుం చెప్పం 

బడినది. 

(విష్ణు చేవాలయము 

లందలి విగవాముల చూడుండు), 

మాధవవంంతికవి -- ఆంధ్యశవులలో 
నాధునికులందు పరిగణింపంబడినవా6డు, నియోగి 

బా్రవ్మాణుండ ( త డిం పేరు గిరిమ నమంతి ). 

గోదావరీవుండలనివాసి. రచించినది భగవద్దీత 

పద్యకావ్యము. 

| 
\ 
స 

DY 

Rate! i 
UAL లయలో 

వరాధని- తండి యయాలి మహో రాజు, 

భర్త గాలవర్థి కుమారు డష్టకుండు. 

ఎలాం 101226 Mada- 

blota: సం+అతిము క్ర, అతిము క్షఠః,కౌముకా, 

చందవల్తీ, భూమిమండ పభూపషణీ, భృంగ 

వయా, మాధఏలతాా లతామాధపీ. 

దీనికిబూవులగురివింద యని కొన్ని తావులం 

జేరుగల దందురు. మహారాష్ట్ర కర్ణాట దేశము 

లలో గురివిందను మాధవీ, ఇందగోచీ యను 

"వేళ్ళు వాడుదుర(ట. ఇంకను పోతువడ్ల అనియు, 

వడ్డయారాల యనియుంగూడ దీనినివాడువారు. 



మూాధుల గోతగము 

గలరని తెలిసెకిని. దీని పూవులు చక్క-నిపరి 

మళము గలవి. ఉద్యానవనములందు వాన్న 

చెట్టుశడ మాధపీలతను నాటి పెంచి దానికి 

వివాహా మొనర్తురు. 

దీని నూకులరసకపొయములం దుబ్బ సమును 

చర్గవ్యాథులనుు వాత మేవావాత నొప్పులను, 

పురుగులను నివారించుగుణము గలదని చెప్పం 

బడినది. పూవుల కె పూందోంటలందు నాటి 

పించుదురు. 

వమాధులగో త 9 వం ---(వీతవావ్య లేక 
యాస్కాగణము చూడుండుం) 

నూధుక్షరగాత్రవం --(గానేణుఫాలి 
ఉపగణము చూడుండు,) 

మాధుక్షరగంత ము --(టెతధ్యఉిప 
గణము చూడుండు.) 

నూధూకర్రగెంాతిసుం- (భరద్వాజ 
(32) 

ఉపగణము చూడుండుం) 

మాధూకెయంగో త్స)నుం -(జ నుదగ్ని 

మాధూలగోతివంం- అశ్మరధ్యగణము 
చూడుడు. 

మాధ్యందినగో త్ర)ముం-(కండినగణము 
చూడుడు. 

సూధ్య మిక బౌద్దవుతవు  ౪ది 
చతుర్విధబొద్ధమతములలో నొకటి, సర్వలతుణ 
ములచే నీనుతము బౌద్ధ సిద్ధాంతము ననుసరించి 

నది. (కాపరి చూడు(డు.) 

బుద భగవానుని తేరు వాతివారగు ఖద పంటి 

తులలో నొకప్సడు వివాదములు గరిక దులు 

నాల్లు తెగలవా.రెరి. పీరివిభేదము లొక్క_ జాన 

ప్రైయములగు నంత రార్థము (బుది లేక నాత్మ, 

"చాహ్యార్థము (వెలుపలనుండు లేక బావ్యా 

2455 మాధ్యమిక బౌ మతము 

గోచరములగు జ గద్వస్తువు) లను గూర్చియే 

యని యెటుంగునది. ఇంకను వీరిలో నించుక 

నాచారభేదము లుండినను, నవి స్యల్బములు 

గాన పాటింపంబడం జనవు, చతుర ననా ద్ర ఘూ 

లన: ౧ మనో ధనం క నాద క్యూ ౨ యో గాభార 

జౌద్ధము, 3 సౌ తా్రాంతికబొద్ధము,ళ వె భామీక 

బౌదము ననునవి. 

మాధ్యమిక బౌద్ధమతమునకు “సర్వళూన్య 
త్వ వాదవముతో*ో మనిపేరు. జగము, బుద్ధి (ఆళ్ళ) 

యు. గలసి శూన్యమును తుణికమును గాని 

స్థిరము, సత్యము నగునవి కావని యీమతే 
స్రీదాంరము: 

ఈమతమున ౧ సత్తు, ౨ అసక్తు, ౩ సద 

సత్తు ఈ సద సది్భలత్ ణము నని నాల్లు పత. 

ములు జెప్పంబడీనవిః 

౧ పితీతిచే నుత్సన్న మైనది; (అనగా నిడి 
వటు కే వుట్టియు, నిప్పు డున్కి- గల్లియున్న దియు 

నగుదానిని) “న త్తని వాడెదరు. 

౨ ఇదివణకు నష్టమెన స్థికియం దుండి 

(అనగా నిదివటికు నుత్సన్న మైయుండకయింక 

నుత్సన్నము కానున్న దానిని “అన్” త్తని 

వాడెదరు, 

3 సె జెప్పంబడిన శరెండులత ణఇముల గల్లి 

యున్నది “సదసి త్తని నాడెదరు. 

ల సద సద్విలమ్ ణము లా పెంజెస్పంబడీన 

“రెండులతు.ణములుగూడ లేనిది “సద సద్విలత.ణ? 

మనం బరంెడీని. మజీయు సీనాల్లుపక్నేముల 

వలన బాధింప6ంబడనిది “తత్త్వమును పేరం బరం 

గునని చెప్పంబడీనదిం 

జగత్తును సత్ * అనినచో నిదివజణకే ఉత్పత్తి 
కలిగి యిష్పకు స్థితియందున్నది గాన్క తిరుగ 
నుక్పత్తియాండుట ప్రయోజనము లేదు గాన 

తశ్వము కానేరదనియు, 



జగత్తు “అస త్? అనినచో నది పుట్టియు దప్పిన దగుట యసంభవ మని భావము. ఇది. 

నసశే యగుటం శేసి యుత్స త్రివలన ప్రయోజ ఛాంంతికల్పిత మే యగుచు తత్వము కానేరదు. 

నములేదు గాన తత్వము గానేరదు. a 1 న సీనాల్లు పత ములచే (సాధింపంబడక) 

జగత్తును “సదసత్ ? అనినచో శక. హీ 'చాధింపంబడిన “జగత్తు “అసత్తు తుచ్చ? మన 

తను పరస్పరవిరోధము లగుట' జేసి శెంటీకిని బరయలి, తత్వముకాః , నసత్యేమై శూన్య మై దన 

"తాదాత థ్రిము (ఒళటి మతీయొకటి యగుట) రునని యామ తాభిప్రాయము, బగమ్ముబుది కము 

కల్గుట య'సంభవము (అనంగా రెండును నగుట గలసి ళూన్యమనియు (అభావాప్త్ర్రి దాని 

జరుగ నేరదు) గాన తత్వము గానేరదు. నటుంగుట మోవేమనియు, నమత సమ 

జగత్తును సదసద్విలతణ మనినచో నిది సర్వమును “తుణిక)” మను మొదలగు తేక్కిన 

వ్యవహారమాతి సత్యమగుటం జేసి వీలుకానిది భర్భుములన్ని యా బొద్ద మళమునందు జెప్పబది నవి. 

గనె యనంగా నుండినను నుండినది కావలెను, వూధ్యోదగ్యాత్రము --- (జమదగ్నివత్స 

లేకుండీన లేకుండినది కావలెను కాని శెంటికిం ఉపగణము చూడుడు. 

మారాధ్ధ వెప్తవ వుణ్య (మృ తతిథి) దినములం - 

౧౭ వైత్సశుడ్గ ద్వితీయ వేదవ్యా సతీర్థుల వుణ్యదినము. 

De ఫే నవమి కఏీంద) (్్ 

వం సే త చరాదన్ సత్యే వత 

రం బహుళ తృతీయ వాగీశ 4 

ఫేం i తలకోన? నత్యవిజయ 4 

౬. నవెశాఖ చద తృతీయ విద్యాధి రాజతీర్థల ల్ 

౭... జ్యేవ్య ళొద్ధ ద్వితీయ సత్యసంధ క్ట 

లా ం బహుళ ద్వితీయ సత్య వూర్ల ప 

a $9 లృ రఘువర్య 99 

౧౦. ఆపాఢ క్ నవమి నత్యాధిరాజ స 

య౧ 9 బహుళ పంచమి శ్రీజయ 94 

౧-౨. శాోవణ త పాడ్యమి రాఘ వేంద 0 ఫే 

అం 99 స_పమి సత్యే వర 4 

౧౪+ దశమి స ల్యేష్టకామ క్ 

౧౫. న బహుళ అమావా మాధవతీర్థుల J 

౧౬. అశ్వయుజ శుద సప్తమి సత్యపరాయణ స్ 

౧౭+ స్ట్ అప్టమి "తెలియదు. 

౧౮ా కౌర్తీక శుద్ధ దశమి సత్యవరతీర్థ నన 

౧౯ స్ట చతుర్దశి "వేదనిధి స్ 



మానగగోతము 2457 మానన దేఏకేర్రమూ 

౨౦. కార్తీ బహుళ తృతీయ విద్యానిధి వుణ్యదినము 

౨౧. 39 చతుర్దశి పద్మ నాభ 09 

౨౨ మార్లశిర శుద యేీకాదళి సళ్యనిధితీర్థుల గ్గ 

౨53. i ద్వాదశి రఘునాధ నన 

౨౮. వువ్య శుద ద్వితీయ రఘూత్తమ a 

2%, 3 బహుళ షష్టి సత్యకామ 4 

ఆరక 39 స పమి నరహరి ఫస 

౨౬4 వస చతుర్లశి విద్యాధిశ ఫ్ర 

_౨౮* అమావాశ్య ఫురందరదాస 99 

అతః మాఘశుద్ధ నవమి (మధ్వనవమి) ఆనందతీర్థుల ్ట్మ 

9౦. ఫాల్లుణళుద ద్వితీయ సత్యబోధతీరులో 4 

3౧ ఫ్ తృతీయ వాదిరాజ స్వామి i 

3౨+ 9 చతురి వ్యా సరాయ స్వామితీధ్ధ్థుల సప్త 

33. 19 వీ. సత్యవితతీర్థుల కన్ 

మానగగో తము -(నిధృవగణము చూ)- 
వరానభిద్యగో తము -- (భరద్వాజ 

ఉపగణము జూడుండు), 

వరానభూవింజిల్లా (మాన్ఫూష్టుల్లా- 
(చోటానాగపూరుబోగవిన్సు చూడుండు 

వమానవధర్మనియతుల శాస్తువరు 
(Ethics)- ఒకనిమనస్సును శోధించుటయు నీ 

శ్యాస్త్రములోని దే. మనుష్యుని జీవితధర్శముల 

షష చర్చించు శాన్ర్రుము. 

నవధర్మపంచకము-౧. మతధర్మ 
ము, ౨. జాతి (లేక కల్ఫధర్శము, ep ఆశ్రమ 

ధర్మము, ర. చేశధర్షము, ౫. గుణధర్శము. 

౧ మతే ధగ్మము- సర్వము నుత్యజించియైనను 

తన మతధర్శములను పీధానముగ నాచరింప 

వలయును. 

౨. జాతిధర్దుము-స్వకుల ధర్మములు తర్వాత 

నా-చచరింపందగినవి, 

వెం ఆశ్రమధర్శను- బృవ్మాచర్య, గార్ల స్థ్య, 
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వానపఏ స్త నన్యా సాశ మములలో దానేయా 

శిమమున నున్నాడో యాధర్మము తర్వాత 
బ్బథానమైనది. 

ర దేశ ధర్శము -తా చేదేశమున వసించు: 

చుండునో యా దేశ ధర్మ(అజారముుము. విగ్రహ 

నాఛచరణీయ ము. 

౫. గుణధర్మము ఆ లోక సామాన్యము ల 

జనులకందణ శనవసరములణగ  నాభారములు 

విదప. బాగముఖ్య తను నహించెడిని. 

జ్ఞానవంతుండగుచా నీధర్శములనొక్కొ-క్కం 

టిగ వదలివేయవచ్చు ననియు, నట్లు వదలి: 

వేయలళటణి తొలుత గ ణధగ్యమును, విదప కేశ 

ధర్భమ. న; ళరువాత అశిమ ధర్మమ ను, వీదప 

జాలీధర్మమను, వీడవచ్చుం క మత ధర్శము 

చెప్పుడును వీడ రాదని 'చెప్పంబడఢథీ నది. 

మానసకులగో త)ీము -_ (మన్యుకల 
చూడుడు: ) 

మానసదెవిక్షేతు మం (మణిమజ్జు- 
పంజూబు దేశమున నంబల్లాజిలా, ఖరార్ తహ 



చూససరోవరము 

శ్రీలునందు “మణిమజీి: యను గామము నం దీ 

సుప్రసిద్ధ బేఏ క్షేత్రము గలదు, ఇది యంబల్లా 

శుత్తరమున ౨౩ మైళ్ళదూకము. ఏశుట నిట 

గొప్ప మాత జరుగును. 

మానసరోవరవంం-- (రఖస్థల్- కావ 
గాసురు(డు చూ ముండు), 

మానసరోనరను --- మాంధాతచక)ి 
వర్షి యిట గొవృతపం బొనర్చి దీనికి పవిత్రత 

3 
గ 

గల్పించుటచే నామహో క | క 

తుని పేరం బరయణుచున్న ౫ al ట్ర 
7A 

స (ne 

వ rt మైనా ఆమే 

పవిత సరోవరము, ఇట్టి నల 
యే ల్ు గు 

వ 
భా మ్ల 

స “రఖ స్థల” 9 
సాక్షా = 

(తొెల్లింటి రావణవాగిదము) సింహలద్వీప 

రాజ్య మేలిన రావణభూపతిపేరం బరంగుచున్న 

ది, ఇది చేవతాపమావలంబులగు వారి కే పవితే 

పటుపంబడీనది. ఆ మాంధాతమ వర్షి. ₹ యెముక 

లిటకుం నగొంతదవూరమునంగల నంళ మాంఛాత 

పర్వతమందలి మాందాతశిఖరము చేస నున్న 

గుహయందున్నవి, అటనే యామహాోనీయు (డు 

యోగవిధఛానసిది నోంబెనంటంఅట విత రఇనల 

నో"నర్చు Se a నగుహూ”*య ఏ3 పేరు 

మానసరోవరము రావణహదమంత వెశా 

ల్య ము గలదిగనే గన్నిం చెడిని, భరత చేశము 

నుండి కైలాసశిఖరదర్శనమున ేగు యా తా 

మార్లను న “తకలాకోట” నుండి €6 మైళ్ల 

దూరము నను ఆలా డానుండి 227 మైళ్ళదూర 

మునను నుండును. ఈ రండు సరస్సులకను 

నడువు దూరము రెండు లేక మూండుమైళ్టుంజె 

డిని. తకలాకోటమండి కెలాసగిరి శేసమార్ల 

మిారెండుసరస్సుల నడుమ నుండియే యేగును, 

ఈ రెండుసరసూలును టిజాటు దేశములోని వే, 

మాన సరోవకంయు. టొడ్లు(తీరములుతిన్న గ 
వంకరలేక యే, సరస్పంతయు నొకపల్లమున 

2458 అూనా నా ముర నదికి. స్ట 

నిలిచిన సీటివలె నగపడుచుండును, మజీయు 

నిందు ద్వీపములు, లేవు. ఎక్కు_వలోతగుచోట 

౬౮ అడుగు లుండునని చెప్పబడినది. ఈ 

సరస్సుచుట్టును వేండినీళ్ళ్యయూట లనేకములు 

ద్నవించి యిందు గలియుటం జేసి యుద కములు 

సమళీతోస్తతంగల్లి స్నాన మొనర్ప సౌఖ్యముగ 

నుంజెడీసి, ఇందు కెరటములు మెండుగ నెప 

రుచు మొలలోతు జలముల 

సిలువంబడీన వారి తలపె నల VS ర 

లు విజిగి పదుచుండెడిని. నీరు జహా phair 

మాభుర్య వంతము. ఈ పాంతముల హాంసలు 

వసించు చుండెడిని. 

మానసరోవర' తీరమున నెర్మిది జౌద్ధమక 
ములు గలవు. సరస్పునందలి జలములు వెళి 

వెడల మార్గము లేదు. ఇం దుత్సన్న మగు నదు 

లును లేవు. మతీయు( గైలాస పర్వతమునుండి 

యప్పటప్పట మంచుకరంగ్సి యానీరొక పల్లమున 

బడి యించే చేరుచుండు నందురు. టిబెట్టు "బీ 

స్టులి సరస్సును “మాంకాలో?? యనియు, 

ళఈచూశూంగ్ ౨” అనియు నందురు. సముదిపు 

సీటిమట్టము పె ౧౪౯౦౦ అడుగుల యొత్తుపి బే 

మునం దున్నది. ఇటకుం గైలాసవర్యత మేడు 

మెళుండు నందురు. (రఖస్టల్ చూడుడు.) 
a.._cn థి 

మానాఘాటికనువుమార్గము ఇది 
పామాలయ పర్వతంపు. గనుమమార్లము. గడ 

వాలుజిల్లానుండి మానసరోవరమున కరుగు 

యాతిస్థు లీమార్షము నం జనుచుందురు. సము 

ద౦ంపునీటిమట్టము పై. బదు నెన్నిది వేలయడుగుల 

యెత్తని చెప్పబడినది. 

వానాటికా వులు---( కేల గాలు చూ 

మానాథీనామేయసిద్ధిః పమాణా 
ధినాహమేయసిద్ధిః--9ది సంస్కృత భామ 
యందలి లోకో క్తి. కొలంత కొల పాతి యధీన 



మానాథినా మేయసిద్ధి న్యాయము 

మును, ప్రమేయము (పమాణాధీనమును నైయుం 

డునని తాత్పర్యము. ఫొలపాతంతోంగొలిచి, 
యింతయున్నదని నిరారణ రయొనర్హురు, ప్రత్య 

మొనుమూనాది పమాణములశే బుజువుపజిచి, 
ప మేయమును సిడాంతముచేతురు గాన, నవి 

వాట్ల్టయధథీనములని ఇెప్పంబడినది, 

వరానాధీనామేయసిద్ధి రితి న్యాయం 
చరిత్రా ఒకవస్తువ్రుం గొలువవలయు ననిన, 

ముందుగ. గొలుచునానికిం గాలం గూర్చిన 

జ్ఞాన ముండుట యల్యేవసరము. ఇట్టి జ్ఞానావసర 

స్థితులం దీన్యాయము వర్తించును. షై 

వరానిపోయినపుండు మరల రేయి 
నట్లు--- (ఆంధిలోళో క్రి). 

నరానుప్పు-- దీనిని కొంద రాంగ్రమున 

(Impure carbonate of Potash) అని 

చెప్పుదురు. అజఅంటిమట్రలు, కొొబ్బరియా కులు 

మొదలగు కొన్నిటి గాల్బినరొయ్యినుండి 

తీసినశూరము. 

లోనికిచ్చిన మూ (తనిరోధము వావుననియు 

ఇ కియబూసిన గడ్డలు కరంగుననియు నందురు. 

మటియునీయుప్సతోో దావకముదీయుదురంట. 

వరానేయగో త్రవంం౮(డపమన్యు గణము 
చూడుడు.) 

వరానోస్--(ల్లానోన్ చూడుడు.) 

వాన్యఖేటవురము (మాలేఖడ్)-- 
హోరాన్ట్ర దేశము జూడు(డు.) 

వనానె స్టరుషిప్తు కెనాల్ (Man- 

chester-ship Cannal) — సముద పు 

టోడలు తిన్న గా మాంచెస్లరువురమున కరుగు 

టకు తఏవ్వంబడిన జలనూర్షము, ముప్పదియైదు 

న్నర మైళ్ళ పొడవు, నూటయిరువదియడుగుల 

ెడలువు, సిరువవియెన్మిదడుగులలోతుం గలది, 
బిటనుద్వీపములోనిది. 

2459 మా మిడి చెటు 
ళు 

మామంధరేషణగారధ తీవంం (ఓక 
భధ్య ఉపగణము చూడుడు. 

వరావుంధరేపణ ౧రత'వరు- (కౌవో 
ప చూడ (డు, 

వరావున్యుగో త వంం--(భంచ్వాఒ ఉప 
గణము చూడుడు. 

మామికగో తువరు- (పాణిక ఉపగణము 
చూడుడు. 

వామిడిచెట్టు--- మామిడిచె ట్లాంధ) చే 
వనమున సుపసిద్దము. మామిడి పండ్లనీ చేశము నం. 

'దెరుగనివా రుండరు, మామిడి చెట జూతి భేదమూ 

లకులక్క_ లేదు. ఇటీవల వీటినంట్లుగట్టుచు వాల 

య భివృద్ధి జేసిరి. ఈ యభివృద్ధి యాం ద చేశ 

మున విశాఖషట్టణ మండలమున నలమండ 

య సంబడు గానుమున నారంభమై, నలుదిళ 

లకు వ్యావించి యంటుమామిడియ న(బడ. పేరం 

బరగి కెండువందలవరకు  భేదజూతులు ఎరిగి 

'యేగ్చడినటు తెలిసెడిని. 
ధా 

మామిడిపండయందు తీయసిరసము గల 

జూతులు శేన్థములుగను,వులువుజాతం లధమ 6 

పుంజూాతులుగను, వసవాసనయు, వీచు ుంకలు 

చెద్దవిగనుండి రసము తక్కు_వగ నుండు హీన 

జాతు లధమాధమ పు జూతులుగ ను గలంప(బడు 

చున్నవి. అంటుమామిడిపండయందుబీచుండదు = 

రుచిభేదములవేశను కాయల రూప భేదము లవేను 
పరిమాణ భేదములశవేతను పుడినతరిం గన్సించు 

రంగుల భేద ములబేతను నంటుమామిడి జాతుల? 

బోల్న్నుదురు. ఏజాతిచననుబంకలంచాతి రెందు 

నం తరముల ముక్క-లుగ బెంచి గోతెము 

లలోనే వలసినజాతి యంటుమామిడి చెట 

కింద గోలెములతో పాతి కొమ్ముల కంటుగట్టు 

దురు. కోసిన కోతలు మాని రెండంటును గలిసి 

గాయముమానినకిదప తన్నుకు జెట్బతోసం 



మామిడి చెట్టు 

“బజంధమును కింది మొక్క_కు తల భాగమునుగోసి 

చేసి గాయములు మాన్ని భామిసె నాటి తోట 

వేయుదురు. పె కొమ్మజాతికాయలనే యది 

కొచుచుండును. ఇవి యంటుమామిడులు. 

ఇక వుల్లనిరసముగల జాతులకాయ లూర 

గాయకు (ేఘ్రములుగ చెంతురు. లా. Mang- 

nifera Indica, ఆంగ్గ. Mango tree, సం 

ఆమిః, వికదేవః, వికవిియః, వీకబంధుః, 

వికమౌారాత్సవకి చూత, పికరాగక విక 
వల్లభ, రసాఢ్యకః, రసాల$, రసికా, వనోత్సనః 

అనుపదములు చూతనసానూన్యము నకును “వనే 

జ్వః? అనుపదము బహురసాల మనుజాతిమా 

మిడికిని, “కా శామ9ః అనుపద మడవిమా 

మిడి యసనంబడు తుమ్మెదమామిడికీని బేళ్లు. 
అడవిమూామిడికి లాటి న్భామయందు ‘Magni- 

fera Sylvatica అనియు, వొంగ్రము నో Wild 

mango అనియు నందురు, ఇది చాల చిన్న 

కాయల గాచును. అడవిమామిడిప:డు పులు 

పుకూడ నగును. ఈజూతి మధ్య రాష్ట్రమునం 

దెచ్చటజూడ నచ్చట గాననయ్యెడిని. 

మామిడి చెటుకజ్ఞ బల్జలు,కమ్ములు గయహాడ 

జేయ (బడి, బీదలయిండ్ల కు తల్పులు, ద్యారబంధ 
ములుగ జేయంబడును గాని కొంతవరకు విలు 

వ గల్లియుండును. హిందువుల యిండ్లలో శుభ్ర 

కార్యములకు మామిడాకులు ద్వ్యారముల కడ 

తోరణములు గట్టి యలంకరింతురు. మూమి 

డికోట్డ వుటచెజుకుగ నుప యోగింతురు. ఇంక 

నెన్నియో యుపయోగములు గలవందురు. 

అంటువమామిడిజాతులు కొత్తకొత్త వేర్స 

డుచున్నకొలంది పేళ్టును నధిశముగ నేర్పడు 

చున్నవి. అని యొహష్కోఒ-క-వోటనే అణంగియుం 
డుంగాని చేశమంతటను న్యావించలేదు. ఆ 
జాతులును వ్యాపించవన్న వి, సుపిసిద్దములగు 

నవి నూత మీరా క్రింద వివ2౦చితిమి:- 

వమూామిడీ చెటు! 2460 ట్ర 

ఇమామ్ పసందు, ఏండా”ను, ఉన్వ, జవహాం 

గీర్కొ సువర్న లేఖ సన్నాకులు, 

సఫారంగు, రాజమామి కి వలశదంతంఎ, పంచ 

దారకలకశ్క, బంగినవల్సీ చారామాసి, స్లం, 

గోవా, నల్ల గా యలయేఎడాసు, నూర్ణహోన్సు 

నాయడంటు, నూజవీకు, కబక్షరు, కొబ్బరి 

మామిడి కొహికూరు, గజశిరస్సులు, గన్నే 

రులు గోవాలు, తగరంపూడి, వీన్నరనం, పెద్ద 

రసం, హీమాది9పసందు ముదలగపనవి. 

మామిడి చిగుళ్ళు లేక ఆకుల కపాయము 

వాత, పైత్య, మేహముల నుపకమింవ వేసి 

యిం చుకవి రే చన బద్ద మును గల్లి, చు ననియు, నోట 

నుంచి పుక్కి-లించుచుడిన దంతరోగముల 

నివారించి పండ్లకు. చిగుళ్ళ యందు గట్టిపరచు 

ననియు, నాకులపాగ గొంతునొవ్పీవి వారించు 

ననియు. జెప్పంబడినది. చెక్క. రను కపాయ, 

చ్యూము లావు వాతమును వారించి, సీళ్ళవి రే 

చనములం గట్టుననియు (స్త్రీల బుతుక క్షసా? 
వముంగట్టి కుసుమరోగము నివారించు ననియు 

జెప్పంబడినది. మామిడీచిగుకు చర్శ్మరోగములము 

కాళ్ళ పగుళ్ళము నివారించునందురు. వమూమిడీి 

బఎళలలోని జీకి(పలుకులు) చలవజేసి విరేచన 

బద్దము గల్లించును. శ్రీ లయధికబుతుర క్తసావ 

మును నివారించునని యు నీళ్ళవిరేచనములం 

గట్టుననియు నుబ్బసముహారించునని యు నందురు. 

మామిడికాయ లే(తది (వింజఅంబశీొంఠి) 

గంహూణేం గట్టు ననియు అంక గట్టి రది కఫము 

నుజేకించి ;యొుటినొప్పులంగల్లించి విశేచన 

బద్ద మరు నొళొ-కశ్రరీరమునకు రక్ష పెళ్యమును 

గల్లించును. మజ్జిగయు నుప్పును దీనికి బరిహోర 

ములని చెప్ప(బడినది. 

మామిడికాయ తొొడివునుండి జీడి కారును. 
ఇది శరీరముపై బడిన చిమచిమలాడి పొక్కట 



శఇనూామికి సింగన్నమ త్రి వంశపృకుము 

యు(గలదు. ఈపొక్కు._లు కొబ్బరిఆకుల రసము 

ను, కొొబ్బరిపుచ్చె, లేక కొబ్బరిపెంకుగంధము 

ను (నిని రాయుటవలన నివారణ మగును, 

కాస, గవాణి, నేకురోగము, పైత్య 
రోగము, మూలవ్యాధి, ర _కీపెత్యము, వాత 

రోగము, విసర్పి, ఇ్వ్యాసరోగము గలవారు 

పచ్చిమామిడీకాయలతిన రాదని నిపే.ధింపంబడి 

నది. మటీయు రసము గాని, ర నముగలిసినబెవ 

ధములుగాని యదివణకుం దినియు న్న వారును 

పచ్చిమామిడికాయల తినరాదు. 

తీయ్యనిమామిడిపండు వాతదోవమును, తల 

నొప్పి బద్లకముల నివారించి విరేచనము గావిం 
చుననియు, ద్వంద్వరోగులకు, వాత్హేమ్మతత్వ 

ములుగల వారికిని, నపథ్య మై కడుపు బృరము, 

కొమిల, పాండువు, ఆమదోవము, శేషా పో దేశము 
గల్లించుననియు, వుల్లనిరసముగల ws 

డ్రపథ్యమై యామదోషము, కామిల్క పాడు, 

2461 

చల, యీ అకులు, 
ంంి 

మూమినీ సింగన్నమంతివంథవృత మూ 

వైత్యము, ఫీత్రపైత్యములం గల్లించు ననియు 

జప్పయిడినది. 

వమూమిడ్ి పండ్రరస మెండీంచిన: ; తాండయం 

దును సీసణము లే యుండును. మొామిడివిు టె 

లెడించినవి (వడవిం బేలు) విరేచనబద్ద ము 

గల్లించును. గంవాణిం గట్టుకు. పీళ్యమును గట్టి 

పడ జేయును. ఇంది)య నష్టము, శీభున్ధల 

నము, మరాత౦ముతో నింది)యము పడిపోవుట, 

యతిమూూతకోగము నివారించునందురు. మా 

మికిపూను సెత్య శాంతి మేవాశాంత్కి విరేచన 

బద్దము, గల్లించి దంతరోగముల మాన్సును. 

వమూామిడివలనంగలుగు దోవములకు నెయ్యి, 

వరి వేళ్లకపాయ ను, పాలు శొంఠి యుప్పూ, 

సైందవలవణము, సౌవర్చ 

లవణము, పరిహాోరములనియు, నంటుమామిశకి 

పండు చక్కంగంబండినవి యేదోవము కు జేయక 

పథ్యమై యుండునని యు నందురు. 

మామిడి సింగన్న మంత్రి, వంశవృక్షనుం (భారద్యాజగరాత)ము) 
(కృంగారగై వధములో శీనాథమహాకవిచే వర్ణింపబడినది). 

"పెదతూర్క-న్న మంతి 

లు 

మామిడన్న 

పెద్దనామాత్యుడు. వీరభదు(డు మారనమం తి వామనమం, తి. 
భార్య తల్లమ్మ. ఈతండు వేమా రెడ్డి (పభునికడ 

“అన వేమాె్డికడ మంతిత్వము మంతిత్వము వేసిన 

చేసీనవా(డు వాడు 

వేమమంతి పిగ్గడదండనాధుండు సింగనమంతి. (శృంగార 

నైవధము క 



మామునవేరు లేక దుంప 

వరావెనవేరు లేక దుంప-దీనినాంగ్ల 
మున ‘Maghali Root? అనియు అరవమున 

“మఘాళీకషంగు? అనియు, నందురు. సుగస్టి 

వలెనే సువాసన గల్లియుండు ననియా, మేహ 

శాంతిని గల్పించుననియు నందురు. దీని లేత వేరు 

లేక దుంపల నూరుగాయం. జేతురంటం 

వరాయశరావి గెరత్రవంు--(ఉపమన్యు 
గణము చూడుండు, 

మాయావస్టలు వీడు (సప్తమాయా 
నస్టల)--౧ తాన (జ్ఞానళూన్యత) 

౨. ఆవరణము (విచారణ చేయకుందు బాధ్యతే 

లేమి) 3 విశ్నేపము, (తెలునుకొన నాతురత 

గల్ల. నవస్థ) ర. పరో తుజ్ఞానము, (పర మేళ్వ 

రుసి6 గూర్చిన మిక్కి-€ యూహలుగల్లు నవ వ, 

౫. ఆరతి కా నక (జ్ఞాగచివ్నా ములు) 

౬. దుఃఖనివ్భ త్త (జ్ఞానముగల్లుచున్న మన 
శాంతీ) ౭. ఆనందము, (ముగ లు 

దను నానందము.) 

సనరారఖండఠముం--దీని నిక్కాలమున. 
“సమర్థండ్ ) అనుచున్నారు. మవామ్మదీయా 

కాగ న్రమైన చేక్షము. ఇాకద్వీప మని తొల్లింటి 

చేరని పరిశోధకులు బోల్చియున్నారు. "దీనిం 

గూర్చి “Rawlinson’s five great mo- 

narehies” అనుగంథమున 1V నంపుటము, 

౫౬ పుటయందు చర్చింప(బడినది. 

వరారనకవి--౪ం౦ ధకవులందు పూర్వళవు 
లలో యబరిగ ణింపంబడినవా౭డు. నియోగి బాహ్మ 

ణుండుం తండింపేరు తిక్కన, వారన తిక్కన 

శిష్మ్యుండు. క్రీం వె. పదమూడవ శ తాబ్రాంతే 

“కాలమున నుండినవా(డు. ఈకవి రచించినది 

యాంభ్ళ) మార్క-౦ందేయ పురాణము. దీనిని 

కాక తీయపితాపరుద్శనృపతి సేనానాయకుం 

డగు నాగయగన్న సేనానికిం గృతినిచ్చెను. 

2462 మూరణాయగ్భృహిత ° ళా 

వుల సేనాని 

నాగయ సేనాని 

(మేచక నాయిక Es రః 
అన 

మేచయ 

సేనాని 

గన్న సేనాని 

(స) 
వీరు శూ దకుల జులు. మారనకవిచే మార్గం 

డేయపురాణమును కృతినందినవా(డు, 

వరారవురవుం--బంగాళ చేశ్షమునందలి 

పోద్యుమ్మ్న నగరమున (ఇప్పటి పాండువా) కేది 

యాది పేరు. అద్ధభగవానునికండ్రిర్థ' వనన 

వీదప నాయనసోదరుండ గు శముతోమనిభ ప్యుతు 

డగు పాండు ఇ క్యుండుళ వి లవస్తుభూపతియె, యట 

నుండి పారిపోయివచ్చి గంగ కివ్భల మారపుర 

మును నిర్మించి, పిదప (బదో్యోత నగరమని "పేరు 

మా'ర్చెనని యందురు. ఇప్పు డాయన పేరిట నే 

పాండువా యన(బడుచున్నది. అవధానకల్పలత 

ఎలయ సేనాని 
a2) 

అధ్యా. ౧౧ యందును Spence Hardys 
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దును నాయనకు మహానాముండనుచ్చీరు వాడ( 

బడియుంట గాననగును. 

వవారయ్య మంత్రి కవి-అంధిశవ్రలలో 
నాధునికులందు. బరిగ ణింపంబడినవా:డు,ని యో 

గ వాావ్యాణుండు. తండి) పేరు సర్వ్యయామా 

త్యుండు, రచించినది స వః పద 

కావ్యము. 

వరారణాయం గృహితో 2 నచ్చేదం 

స్వకరోతీతిన్యాయవము-- చంప బడుటకు 
గాను దొరకిపోయిన వా. డొక యవయవము 

గోల్పోయి తప్పించుకొనుటకు సంతోషముతో 

నంగీకరించె నని యరము. 

అంతయు. గోలోవుట కన్నం గాంతన ష్ష్ 



మూారాయ ణగోతము 

ముతో తవ్పించుకొనుట శయమని భావము. 

మారాయణగెరాతవు--- (ఉపమన్యు 
గణము చూడు డు. 

సూరాయణగూత్రను(నిధ్భవ గణము 
చూడుడు), 

మారిటైపొలీరెంన( Maritime Lien) 

వాణిజ్య సంబంధ పరిభాపాపదము. ఓక గమన 

మందలి సావాసములవలన+ గల్గిన ఫలితముగ 

Salrage Damage మొదలగు నానికెనోడపె 

నిర్బంధించి వనూలొనర్చుటకు నోడను జప్పు, 

యేలముద్యా కా సొమ్ము రాబటుకొనుటకు 
వి 

దావా (Claim): 

మారీవగత్రవం-(నిధృవగణముం జూ.) 
మారీష--కంకి కండుండనుముహర్తి తలి 

య 

పమోచ యను నప్సర స్రీ. కారణాంతరమున 
య 

పదిముందిసోదరు (సమానరూపగుణనామములు 

గల్రలగు పిచేశసులకు భార్భయె, దకుపిజా 

పతిని సుతుని గబడసెను, ఈతండు రెండవదతు. 

పజాపతి. బవ్మామానసవుత్రుడగు దమేుండే 

యిటుల రెండవదతు (డై కారణాంతరమున నీమె 

గర్భమున జన్మించచెనని చెప్పబడినది. 

మజీయు వసుచేవువితలి చేరును మారీవ యీ, 
0౧ 

ఈమె భ్ర్తళూరుండు లేక కూర సేనుడు. యదు 

సంతతి. చంద వంశ తుతయు (డు. 

మార్కటిగంత్రవుం-ా(గర్ష ఉపగణము 
షో 

చూడుడు.) 

వార్మండిగశాత్రవుం-( భరద్వాజ ఉప 

గణము చూడు డు. 

మార్చండేయగూత్రను- (జమదగ్ని 
వత్స ఉపగ ణము చూడు దుం) 

నూర్క్మండేయవురాణ వు-ఇది లింగ 
శూర్మ్మ పురాణములందడెనిమిదవదిగను శివపురా 

2468 మార్క-౦డేయాశ) మము 

ణమున నారవదిగను చేవీభాగవతమున రెండ 

వదిగను తక్కిన వురాణములం చేడవదిగను 

'జెప్పంబడీనది. మార్క ౦జేయుండు కోపి 

జెప్పి నది. (గ్రంథ సంఖ్య యొలెడలను తొమ్మిదివే 
య అ 

లనియె కలదు, న్ 

మార్మండేయవుహర్షి-- కండి మృ 
కండరి. తలి మనస్విని. బహుతపస్వియై ళా 

యె యు మన 

గసిది నొందినవా(డు. భార్య పేరు ధూ మా9వతి 

యనియు, కుమావపవిసేప వేవలిరు. డని మయు:, 

గొన్ని తావ్రలందు జెప్పంబడియున్నది. 

మార్మ్క-౦డే ముని తండి పేకు మృశండుండని 

యు, వీతామహు(డు ధాతయనియు ,పీతామహి 

యా నుతి యనియు, బపితామహు:డు భృగు 

మహర్షి యనియు: జెప్పంబడినదిం 
యె 

మార్కండేయినది (వేత్రవతీనద్శి- 
(ద శాక చేశము చూడుడు, 

మార్కండేయాశ్రవుము- మార్క-0 
డేయర్షి పర మే శ్వరుంగూర్చి ఘోరతపమాచ 

రించి చిరకాలజీవియ గునటు వరముంబడసెనని 

బృహచ్చివపు రాణమున ఉత్తరః 33 అధ్యాయ 

మున చెప్పబడినది. ఆతావు అెక్క_డనో సరిగ 

దెలియ రాకున్న ది. మహాభారతము వనపర్వము 

ళో అ ధ్యాయము నగోమతీనదిగంగలో సంగమ 

మగు తావునమార్క-ం దే యా శ్రమ మ నియుుపద్మ 

పురాణ సరక్ష ౧౬ అభధ్యాయమున సరయూ 

నది గంగానదిలో సంగమమగుతావ్రనననియ్యు 

జెప్పుచుండ, నడుము నరవ దేశస్తులు తంజాపూరు 

మండలములోని * తిరుక్కా-డవూర్ ) అను కావున 

నొకయాశ్రమ ముండి నతాన్రుం జూపు చున్నారు. 
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158 యందు గంధక ర్హజుగు గోవీనాథ రావు 

గారు తిరుక్కా-డవూరునే దెల్నియున్నా డుం 

ఈయ నయు దమీణ దేళస్థుండే, 



= మూార్క-౦ యర్డి కన్నధాగము 

వరార్మంజేయర్సి జనసానవలు 
"ప తాల య 

(సాలగా'మక్ష్నేతిము యూడు(ద. గండకీనది 

చూడు(డు.) 

వరార్మంణేయుని తపస్టలవు--- 
సూయా ౫౦ంగానదుల సంగవుమున (గ జేంద్ర 

మోతుణస్థాన ముకడనున్న )వారివారనాధ జేవస్థా 

నమున మార్కం దేయర్షి తనగండము. నడచి 

టీర్గాయ వృంతుడగుటకు తపంబొనరించెననియు 

యమునిదండీంప నయ్యెననియ 6 జెప్పంబడీ నది. 

నరార్మాయణగాంత్ధవంు-- (జమదగ్ని 
వత్స ఉపగ ణము చూడుండు). 

వరార్రకి 9 యంలు-(కియా పాణము చూ) 

వరార్గపధగెనాత్రము-- (ఆర్ స్ట్రిపే.ణ 
గణము చూడుండు, 

వరార్గప్రాణము- ఇది సంగీతలయయొక్ల 
దథపాంణములలో నొకటి. (నంగీతలయ 3a 

పాణములు చూడుడు. +) 

నాలుగతురముల నుచ్చరించు కాలమునకు 

మాత యని వేరు, ఎనిమిది మాతలకాలము 

నకు దథి.ణమార్షమనియు, నాల్దుమాత్రల కాల 

మునకు వా ర్జికమార్లమనియ, రెండుమాతేగల 

కాలమునకు చిత మార్లమనియు, నొకమాత్శ 

కాలమునకు చితతరమనియు, నరమాత్రకాల 

మునకుచితగతమమనియుు, పాలికమాతకాలము 

నకు నతిచితఫికేమ మనియు, మార్లము లారుగ 

జెప్పంబడీనవి. ఇది సంగీతలయకు కాలనియతిగ 
చెజుంగునది. 

వరారములం ౨ విధములు -- ౧. 
భూమాది మార్గము -ఇస్టాపూ _ర్థకగ్న లొనర్చి 

నవారు చందలోకమునుండి యు త్రమలోకము 

లకు జన నగుమార్గము., ఇది ఫునరావ్న్తిసహీ 

తమవి యెజుంగునదిం 

2464 మార్ణాల (వల్లీ) శాస్రుము: 

92 అర్చి రాడిమార్గము-ము క్షికాములై వె 

రాగ్యోపశాంతులంగల్లి ల్లి పున రావృ త్రిరహీతమగు 

పరబ" గ మైకము చెంద సూర్యలోకమునుండి 

జనరు జ నెడీ మార్గము. 

వరార్గనిర లక్రీవారముల స్ వరక 
(మహాలమ్మీవితము చూడుండు.) 

వరారయిీాటింప సమూహము .__. 
(లోవరుబర్నా జూడు (డు. 

వరార్థాలకికొరనా యనంం---విల్లి తన 

పిల్లను నోటంగం చుకొని గోడలందాటి పోవును. 

(మర్క-టకిశోర న్యాయము జూడుండు) ఇచట 

మర్క-ట కశోరన్యాయ మందువ లెపిల్లపట్టుకాదు; 
శరా, 

తలియే భాధ్యతగల్లి యుండును. 
య ౧ 

మార్గాల (పిల్లి) శాస్తము-- పీయాణ 
జి య (= 

ములగుతజ్ విపియొక్క. చర్యలు మానవులకు 
యm 

చికిలీచేసిన క త్తి తెజంగున సాధకబాధళములుం 

గలించుననియు, గాన దానింగూర్చి తప్పక 
గొ 

నెబుంగవలయు ననియు బున్గులు వచించిరి. 

ఆది నమగమగు శాస్త్రము కాదు, 

పీయా ణముల వేళ తనకడ్డము గా మార్గాల 

మరు దెంచినకార్య హానియనియు, అపసవ్యము గా 

తననుజట్టి తిరిగిన కార్య నాశక రమనియా, తనకు 
అష లె 6 వ్ చద 
పిదటీణ మునర్చినటుల ల్లి తిరుగుట స్వల్ప 

నవములతొ సరివోవుననియు, విలులపోటాట 
6 య య 

వినబడునేని కలవామునంభవించు ననియు, తన 

యి6ంటిగు వుమున తాబపెంచిననీలి ప్రయాణకా 
రం ఢ 

లమున నెదురగునేని దోషము లేదనియు చెప్పం 
బడీనది, 

ఏ దేని పనిని తొందరగా వేయుతటి, వల్లి 
చొరబడి యానడుమవునుండి పాజటిపోయిన 

నక్కా-ర్యము చెడునని యెజుంగవల యుననియు, 

పీ తనవి ల్రలం దీను సుకొనివచ్చుట. జూచిన తా 

నొనర్చుపని తప్పశ చెడీపోవుననియు, తనపిలలను 
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నోటంగజచుకొనిపోవ్రటం జూచిన తనక సాన 

భిమ్టుత్వము కలుగుననియు "పిద్దలు వచించి 

యున్నారు. ఇంకను విలులసంభోగము (గాంచి న 

ధననష్టము గలుననియ, వీలులరూ అపుల వినిన 

మనః క్రేశమును, ప్రయాణమును, తప్పక గలుగు 

ననియు చెప్పబడినది. 

పిల్లి తనమూాతిని సీటితయందు కడుగుకొొను 

చుండుట జూచిన బంధుదర్శ నమును, చెలుకొలకు 

'వెజచి పరుగిడువిల్రింజూచిన విభన్న ములు నశించి 

కార్య సిద్ధి యగుననియు, తన్న జూచి భయపడి 

విల్స్ దాగుకొనుట గాంచినవానికి. బారన్ 2 

కొలునని యు, విలి కక్కు_చుండగాచూచిన తనకే 

కరీరారోగ్యము కలుగు ననియు, విల్లి మల 

మరాత“నవిసర్జనము చవేయుచుండుట తనకంటం. 

బడిన తనకు రోగములు గలుననియు, విల్రి 

కుక్క నజూచి వెటచి పరుగిడుటం జూచినవాని 

కించుక శతు9భయము సంభవించు ననియు 

బుషులు వచించిరి. 

వరార్జాలశీఅవయు-(తికరణశోద్ధి చూ 

వరార్ణాలొయనగో త 9 వరు -- (నిధృవ 
గణము చూడుండు,) 

వరార్థాలి-కార్డదధసంతతి త్యతియుండు. 

తండి? సవా జేవుండు, పితామహుడు జరాసం 

ధుడు(మగధరాజు.కమారు(డు (శ్రుత శ్రవ్రుడు, 

మా ర్తాండక్షైత్రవం -శాళ్ళీర చేశములోని 

యిస్టామా బాద్ వురమునుండి యీ శాన్య దిశగా 

చైదుమైళ్ళదూరమునయగలపసిద్ద నూర్య కే తము, 

చనాలయమునుండి వాయవ్యదిశ గా మైలు 

దూరమున మార్తాండ తీర్థ మనియొడి స్నా తీర్థ 

మును, నట వినులతీర్ణము, శమలలీర్థము నను 

“రెండు పిసిద్ధములగు నీటియూటలును గలవు, 

మార్తాండ టేవళము క్ర వె. 3౭0 సంవత్సర 

పాంతమునం గట్టంబడినదని జనరల్ సర్ శన్నిం 
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గామ పండితు(డు అ; 

తరంగిణియుందు దీనికి సింవారోట్సికా యను 

చేరుగానన య్యెడిని, (కా శ్లీర చేశము చూడుడు) 

వూౌర్ధినె (Margin)— వాణిజ్య సంబంథ 

మున “ఇంతకన్న ధర యద నమైన చోం నొనవ 

లదుూ”అని వర్పాటునకు లోబడి సరకుల వెల 

యితరఖర్చులు నిశ్చయించియే కమిపనువర్త 

కునకంవీ ఖరీదుచేయుటకు ఇచ్చిన ఆర్హరు. 

మార్తికావతవం-(సాల్వచేశము చూ.) 

మార్ధవస్సుటకరకవి -(శవికవులు చూ) 

మార్యాడ్ సంస్థానము (జోడ్స్ఫూరు 
సంస్థానము) మా రాడ్ దేశమునుండియ న్య 

'జీథముల:రిగిన న ర్తకులను మార్వాడీ లనుచు 

న్నారు. చా రని న్నివర్హశస్థానములందును దరు 

చుగ గాననగుచుందురు. ఆంగ్ల భాహయం దంత 

మందుండెకి డకారమును గరుచుగ రకారముగ 

పల్కు-చుండుట పద్దతియెయున్నది గాన, నాం 

యులు మార్వాడ్సీమయగు జోడ్చూర్ సీమను 
“మార్యార్ * అనుచుందురు. కాస రాక 

మున నిట్టి పీములు మూడు సుపిసిడ్ద ములు. 

(ఇటంగల వాడ్ = వాడ, సీవు శే ష్ స; 

డిని) ఆదిని దీనికి _మరుధన్వ చేశమని, చేరుం 

జను, అడి మారియే “మార్వాడీ అయినది. 

(ఉదయపూర్ లేక చిత్త రడము) మేవాడ్ ను 

అజ్బ్మీరు (అజయ మేరు అనగా 'మేరుత్వ మొన 

ర్చిన యజయ పర్వతమునుండీ గల్లీన వేరు, మేరు 

శబ్దమునుండి మేర్యాడ్ (మేర్యారాచూడు(డ్సు 

శబ్దము గశైను. 

ఇక్కా-లమున మరుధన్వ బేశ(పుమార్వాడ్ 

సీమ, జోడ్చూర్ సంస్థాన రాజ్య ముగ తెలియ 

నగుచున్నది. కొందోరు పరిశీలకులు దీనిని 

ర మనుపేరుగల తావగ పొరబడి 

పోల్సిరిగాని, నిజ మారసిన క్ర, 'వెం ౧౮౫౯లో 

రాజ: 
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శీసీము నేలిన రావ్ జోధా(యోధు భూ పాలు. 

డీనురమును నిర్మింపం జేసి, యదివరకు రాజధాని 

గనుండిన ముడోరు (లేక నాదినామంవు 

మం దారపురమునుండీ) (పభుత్వ కార్యాలయ 

ముల నిటకుమామ్పుశతన, నాటనుండియు పథధా 
ననగరమై రాజధానియై బహుశ రావ్రయోధ 

ననే పేరం బరగుచు, జోడ్నూ రనంబకగు 

చుట కొంతవరకు యోధపురమనుటయే సమంజ 

సమని తోచెకిని, మందారవుగము జోడ్చూరున 
కయిదుమైళ్ళదూరమున ను త్రగము గానున్నది, 

రాజవుతస్థాన(వు నంస్థానరాజ్యము౪లో సీ 

జోడ్చూరు సంస్థాన రాజ్య మే పెద్దది. 3౬౦౨౧ 

-చతురంపు మైళ్ళ వై శాల్యము కలది. ఈ కౌన్య 

దిశనుండి నై బుతిదిశకు ౩౦ మెళ్లు పొడవును 

ఇ౭౦ మెళ్ళ వెడలుపును గల్లీ రోజ ప్ర లే గానమున 

నాల్లవభాగమునక న్న నధికమై యున్నది. ఈ 

రాజ్యమున కు త్తరమున బికసీరు రాజ్యపు కాద్దు 

న్కు వాయవ్యదిశను _జెనల్మేరు రాజ్య మును, బశ్చి 

మమున సింధుచేశ(వు కొడారియు, నాగ్నేయ 

మున రాన్ఆఫ్ కచ్చి, దహీణమున పాలన్బూర్ 
శీరోవాసంస్థాన రాజ్యముల వాద్దులును, తూర్పున 

నబ్బీరు, మేర్వారా, కిషన్ ఫుడ్, ఉదయపూర్ 

బంనానములి హాద్దులువు నెల్లలు. జయపూర్ 

నరాన మిోాశాన్యము గా నుడెడీని. సంసాన 

ప్రభువు రాష్ట్రికూటవంశస్థుండు (రవాతోర్ ). 

శ్రీ రామసంతతి. నూర్యవంశ కు తియు(డు, దేశ 

భాహయందు నూర్య వంశ మును సురాజబనీ* 

ఖతి) యచనెదరు. నూర్యవుతుండగు వెవస్యత 

మనుసంతతి. (ఇమ్వాకసంతతియని భావము) 

నాడాదిగ నేటివరకు నానగరము రాజధాని 

యై ప్రభుత్వము నకు బురాధినా న స దనశారు 

చున్నది. ఉద యసింగు మహాోరా జక్పరుచక 

వంర్తికడను ఆయన మనుమడు గజసింగు మహో 

"రాజు, జవాంగీకుచ కవ ర్లికడను పలుకుబడిగల 
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నామంతు లై యుండినటులను, జస్వంతసింగు 

మహారాజు పాజిహోను దారాపీశోపహో రాళకౌమ 

రుల సైన్యములకు ప్రధాన నే ానియై, తిరుగు 

చాటుల నడంచినటులను (శీ వె. ౧౬౫౮) 
నాయన సెైన్యాధిపతిపదవియం చే కాౌాబూలు 

నగరమున మృతి నందినటులను చరితలు దె బుపు 

చున్నవి. 

బాశ్నూరుదుర్గము నగరముకడను తూర్పు 

పడమరల కారుమైళ్ళపొడవున వ్యాపించియున్న 

యున్న తశిలాతలము పై చేడు ద్యారములతో 

నిర్శింపబడియున్న ది. ఆద్యారము లేయేసుర 

ములనుండి వచ్చుబాటలపై గలవో యాపేరు 

లనే దనరుచున్నవి. చేవాలయములే గాక నగ 

మునందలి పెద్ద యిండ్ర యందుగూడ జక్క-ని 

పనితనముగల శీలా చితములు గలవు. ఇందు 

గిర్లికోటమార్ర ట్లు, ధాన్మండి (గోధు మిల బజారు) 

కడనున్న చేవాలయము, తెలాతీమహాల్ 

చితింపుంబనులు, చూచి తీరవలసినవి కలవు, 

కడపటిది జస్వంతు జనానా (గోపాయాస్స తి 

(వైద్యశాల)యె యున్నది, నగరము, ప్రజల 

యాచారములు పురాతనం బోల్క్ లత.ణ 

ముల నెంతమాత్రమును గోల్చోవళ్ నిలచి 

యున్నదని బేరందినది. కోటంజుట్టి నగరము 

వ్యాపించియున్న ది. సగటున నగరము, సుందర 

వంతేము,చరి తాంత్మకము ననిచెప్పనగును. కోట 

లో నేయాయుధశాల,యాభరణ భాండా గారము 

చూడదగినవికలవు. వురాత నరాజనివాస మంచే 

కలదు. అదిచూడ (దగినది, ఆశిలాతలోన్న తప దే 

శము ౧౨౦ అడుగుల ఎత్తు. మహో రాణీల సవా 

_గమునలాంఛనములుగ వారిచేతులు చెక్కల 

బడినతావు నెల్లరును గారవింతురు, కోటబురు 

జుల-ెనుండి చూచిన, క్రింద నగ రదృశ్యమును, 

" నాశసమునం చెగురుచుండు వాయువిమానముల 

నుండీ. క్రిందికింజూచిన నగుపడున టుండును. 
రగ 



మార్వాడ్ సంస్థానము 

నగరమున పదమ్సాగరము,గ లాబ్ సాగరము, 
రాణీసాగరము మొదలగు 'బెక్కు_ సరస్సులు 

గలవు. అన్నియు సుందరవంతములు, నగర 

పరిసరముల నిరుదెనల (పతా పసాగరము (లేక 

చబాలసమండ్ అను గొప్పసర 

స్సును గలవు. అవి నగరమునకు దాహ 

దకములనందించుజలనిలయము 

నున్నవి. నగరమంజే యున్నను 

"వేళు గోడల యావరణమునందుంట నగరపరిసర 

ముగ నెన్నంబడుచున్న “మహామందిరిమను దేవ 

a మిట సవిత్యస్థలిగా నున్నది. నూరు నంభ 

ముల పి నిగ్శింప(బడిన "దేవాలయము చూడం 

దగినది. లోన చెక్కబడిన చక్కని శిలాచిత) 

ములు గలవు. ఈయావరణమున నే రెండుప్రొ 

సాదములు శలవు. అందొళ పాొాసాదమున. 
నీ భూపతుల రాజకటుంబంపు గురుండు వసించు 

చుండును. రెండవదానియందు గతించినభూపతి 

యాత్మ వసించుచున్నదని దాని నక్రైయుంచి 

నై వేద్య మర్చించుచున్నారు, అం దొకగడియం 

(కంల. శ లక లంత 
లక మర్ప్చంబడి పైని బంగా రు₹కఛతమమర్చం 

బడియున్న ది. 

ల) 

లుగ 

దామహాోరాజుాసాటి 

జోశడ్నూరు నగరము గొప్పవ _ర్తకస్థలము. దాని 

పరిమితికి మించినవ రక మిట నడచుచుండును. 

ఇది నాయ క్ కాన నాలా ప్రాముఖ్యత 

నండియున్న తావులలో నొళటిగనున్నది. ఆంగ్ల, 

(ెంచి, డచ్చి వాయువిమానము లీట నాగుచుం 

డుతావుగలదు. ఎరోడోము (Aerodrome) 

బాల పద్దపరజేశ్రము గలది. ఇటంగల Fly- 

ing club వా ముఖ్యకేనందిన సంగా జెప్ప 

బడినది వురమున నొక గొవృహూకే 'లెరో 

పావారికీ( గట్టంబడీనది. రతర వసతిగృహము 

లును గలవు, బండ్రపసతి విరివి గాంగలదు, నవం 

బరు మొద లే-పెల్ వరకు సౌఖ్య పదమగు 

2467 వూ రాడ్ నంస్థానమూ 

కీతోప్లస్థి తి గల్లియుండుతా వు. రాత్రులు చల్ల 

గాను జడిని. జూడ్చూరుదు ర్లము శాజవుతిస్థై 

నంఫు దురములలో మిన్నగం జెప్పంబడీనది. 

అన్యులకు దురగ్గమము)శ తుల జేయము. దుర్గము 

చుట్టునుగల నిలాతల6పు6 బక్క-లు నిలువ్రగ 

es జేయ (బడినవి. కోటచుట్టు చా 

కంపు బురుజులు గుండ౦ని బురుజులు నపరిమిత 

ముగ గట్టంబడియున్నవి+ కోటగోడల యెతు 

౧-౨౦ అడుగులు, గోడలమందము ౭0 అడుగు 

లును గల్లి కోటలోపలిభాగము ౫౦౦ ౫ ౨౫౦ 

గజముల పి) దేశము. జుట్టియు న్నది. లోనికే శ్రీ 

పోవ ౪212 228 బాట కలదు. నాగర్ ద్వారము 

కడ, బికనీరు జయపూర్ రాజులతో నంగరము 
నాటి ఫీరంగిగుండ్ల యాన వాళ్ళుగలవు. ఆసనంగా 

రము (క వె. ౧౮౦౭ నాటిదంటు నగరమున 

పట్టుబట్టలు, కాలిజోళ్ళు, దంతంపుంబనులు, కొ 

మ్ముపనులూ, లేక్క.రురంగుపూతపనులు పేరంది 

నవి. విశేవముగం సేతిపనులు చేయంబడు 

చున్నవి. 

విల్రింగ్గన్ మెహాోాూ ద్యానవనము చూడ 

ముచ్చట యస వూ(దో(ట. రెకాబాగ్ శే ఐలనస్ 

(భవనము) మహారాజుగారి నివానభవనము. 

చితార్ హీల్ ప వారికి వేరొక నివాసభవనముూ 

గూడ గలదు. ఇంక నీనగరమునం జెప్పంబడంల 

దగిన సుందరభవనములు మెహక్నాఖాన్ భవ 

నము. ఇట ప కొర్ళ న నము లుంచ.:బడీ 

ని. ఛోపాస్ని విద్యా శాల (Chopasni 56- 

అ యిట రాజవుతిబాలుర కాంగ్గ బేశంవు: 
పబ్రికన్యూ-లు నందు వలెనే యావిథానమున నే 

విద్భ గరపపెదర(6ట, 

ఇంక వెనుకటిదాజ ధానియగు మాండోర్ 

(మందారపురముం) గూర్చి ఇంచుక వివరించి 

ముగింతుముగాక, ఇప్పటి రవాతోర్ (రాష్ట్ర 
కూటు రాజవంశ మునకు. బూర్వ్యము, ఈ 



మార్కెట్ ఓవర్లు 2470 మార్ శైర్ & కన్సెస్సర్ 

ఏషములపెం జక్కుల? బనిచేయును. ఆకు ౧౨౯౮ లో వినోయీన్ అధి కారులవలన 

వెచ్చ శేసి సపనికటిన నేత్సరోగములు నివారణ  ళిమీంపంబడి, Sg దన యాః 
6 టె 

మగును. 

“వే(పగింజలు,శొంఠి మారేడునకు విరుగుడు 

లని చెపుంబడీనదిం 

మూర్క్మెట్ ర్చి sgo(Market overt) 

వాణిజ్య సంబంధమున బహిరంగమైన మార్కె 

టునం దనియ రము 

ళు థి 

మార్కోపోలో -- (Marco Polo) 

ఈయన  యిటలీజేశ్రమున వెన్నిసు నగరంపు 

యాతి9కుండు. గొప్ప కటుంబమున జన్మించిన 

వ క్ర. వె. ౧౨౭౧ సంవత్సరము న నీయ 

నయు, నీయ నతండి) పినతేండు9లు, నిల్లు వెడలి 

చీనా కేగం (బయాణమైరి. తండిపినతేండు) లది 

వజ కా బేవమునకు ౧౨౬౦లో వెళ్ళి దర్శించి 

యుండిరంట. అ త్తరి వారు పారళీకము, పశ్చిమ 

ఆసియా, తారారు, జేశములనుండి నడ చిర (టం 

ఈము వ్వురుయ్మాతికులు గో బెయెడారి దాటి, చీనా 

చేశములోని పొంఘాయిపట్టణము( 'జేరిరసియు, 

అది క్షి చె. ౧-౨౭౫ అనియు. జెప్పంబడినది. 

అట పిభుండగు మపహోఖానుని దర్శించిరంట. 

అత(డు మార్కో-పోలోపె దయ గలుగ ననేక 

గౌరవము ,లొనర్చుచ్చు, గవర్నరుపదవీ( గూడ 

నొసంగుచు గౌరవించె నట. అందువలన 

మార్కోపోలో యాంగ్వ్పానగరంపుం. బరిపాల 

కుండదుగ మూండు సంవత్సరము లుండి, చీనా 

లోని యెల్లసీమల కను,పిదప భరత చేశము నకును 

వెడలి దర్శించెను. ౧౨౯౨లో బారలీకము 

నకు రాయకారిగ్య తనతండి? విసతండు? 

లతో నేగి చీనాఖాక్హొమరితను పాగారికిం 

బరిణయ మొనర్చి, యెట్ట కేలక ౧౨౯౫ లో 

స్వ చేశమునందలి వెన్ని సునగరమును ముగ్గరు 

యాత్ఫోకలును జేరిరని చెప్పబడినది. పిమ్మట 

తాభచరితు ను, వ్యాసీ యున్నా (డు. రత ను 

ఫ్రెంచి భాషయం దున్నది. 

ప సు (స 
నన Islands)—9వి 'మాసీనియా యందలి 

పోలీ జేసియా డ్విపసమూవామునకుం జెందిన 

సొశైటీడీ(వముల కీశాన్య దిశ గా 

నున్నవి. వాటివలెనేఫంచివారికిజెందియున్న వి, 

(స్నాసైటీ ద్వీపములు చూడుడు), 

ఇవి ‘Mendana’ అనువేరుగల వావివనిచే 

కనున నంబడీనవంట* ఆయనను చెరూ వె సా 

యిగా రగు Marquis de Mendoza గ 

పంవీయుండిరంట. ఈ ద్వీపములు గవర్నరు గారి 

ేరం బరగుచుంకునటుల చేరిడంబడినవంట. 

(ఓసీ సీనియా, పోలినేసియా ద్వీపములుచూ). 

న్వ దేశస్థుల వే వే లేమో తెలియ రాకున్నది. 

ద్వీపములు, 

మార్లెల్లో (ఏ42266110)-- ఆయుధసహిత 

మైన బురుజు (Armed tower) న కపయో 

గించు పేరు పూర్వము ‘Corsica’ ద్వీపమున 

క్రీ వె. ౧౭౯౮ సంవత్సరమున నాంగ్లోయుల 

ముట్టడీ నెదుర్చుట కొొక బురుజు గట్ట, దానిపై 

నాయుధములమర్చిరిః దానిపేరు ‘Martello®. 

దానినుండీ యట్టబురుజుల 

మాయెను. 

కీనామ మన్యర్థ 
థి 

వ 1 & కన్సెస్సర్- జర్మను భాను 

‘Martyre’ అనిన సాఠశీ యని యరము, 
ఇక్కా-లమున మతవిషయమై కనక నలి సట 

వలన శూధింపంబడి, పాణముల నర్చించి 

మృతులైనవారని “Martyrs” అనియు 

కష్టముల ననుభవించి మతమున కె యన్యులచే 

"బ్వేపింపంబడి బాధలనందినవారిని (మృతలినొం 



మాల్ టెడ్ మిల్కు- 

చక నిలచినవారిని 

వాడుచుస్నారు. 

మాల్ టెడ్ మిల్క్కు(0411పరిశ్రము 
“మౌన్చిడ్. మిలో అనగా పాలనుండి 

తయారు చేయబడు నొకవిధ మగు సువ 

పదార్థము. దీనిసౌరుచ్యమును బట్టియు, సులభ 

ముగా జీర్ణమగు స్వభావమునుబట్టియు, ఇందలి 

పుష్టికరముల ౫ పదార్థమును బట్టి ము ననేపలసు 

వైద్య శాస్రు వేత్తలు దీనిని శిళున్చలకును, రోగు 

లకును పథ్యమగు నాహారము గా సిఫార్పుచేయు 

చున్నారు. హీందూ చేశమునందు Malted 

milk న శెంతయేని గిరాకీయున్న ప్పటికి ప్పరి 

శ్రమ విపయమగు పియత్నము విశేషము గ 

మన జీశమునందు6 చజేసినటులం గాన రాదు, 

Malted milk తయారుచేయు విధము: 

మాల్లెడ్ మిల్కు- తయారు చేయుటయందు 

రెం వల గలవు. పిధమావస్థ యవగింజ 

లను (Barley) మాల్లు చేయుట యన7ా- 

శుభ పరచుట, నానబెట్టుట, వాని నంకరింపం 

జేయుట, (మొలక లెత్తువరకు నానబెట్టుట), 

Barley Malt ఎండ బెట్టుట. 

‘Confessor? అనియు 

ద్వితీ యావస్థ: Manufacture విధాన 

మంతయు నీయవసయంచే కలను. ఇందు 

గోధువముపిండియు, 'బార్ధీ మాల్టును కలివీ ముద్దగ 

(Mash)త మారుచేయుట, గంజి (Starch )న 

maltose గా మార్నుట్క, Barley malt 

నందలి పొట్టును వేరుచేయుట, కలువుట్క పాల 

నుగాని, Condensed milk గాని దానితో? 
'జేర్చుట, "బీరపొనం జేయుట, యిగుకంబెట్టుట, 

వీండి చేయుట, విశ)యమునకు సిద్దవఆ నుట. 

మాలు చేయుటయందలిపి ధానో ద్దేశ మేమ 

సంగా నాహోరముగా నుప యోగింపంబకు పదా 

రము లోని maltose మాల్లోజు deactrean 

2471 మాల్ ఖుడ్ మిల 

మొదలగు సారప దార ములను తక్కినవి సులభ 

ముగా వేరుపరచి సులువుగా జీర్తమై శరీరపుష్టి 

కలుగుటకు సౌకర్యము గల్సించుట Barley 

malt నం దింపెననాసనయు, రుచియు నుండు 

టచే నిందుక తరచుగ  నువయోగింపంబడు 

చుండును, 

Malt చేయుట కుపయోగించు యవలను 

(Barley) ముందు తగినజలై 'డలోం బోసి 

బాగుగజలించి యందు జేరియుండు నితరదిను 

స్పులు వలార్చి పుచ్చిసగింజలున్న 6 దొలగంచి 

మన్ను రాయి మొదలనవి లేవంక చాగుచే 

యించవలెను. తరువాత నాగింజలు నీరు లోనికి 

పూర్తి గాల బొతునణుకు నానబెట్ల వలయును. 

ఇట్లు నానబెట్టుట గింజలపైనుట్టమున కొకటి 

“రండ డుగులు పె గా సీరుపట్టంజూలు పెద్ద బాణలి 

యందు. జేయవల యును.నానబో యు నీటిశకుంప 

రేచకు 630 డిగీ)లకు సరాసరి యుండవల 

యును. నానబోసిననీరు మస్తుగట్లవండను, పులిసి 

పోకుండను, ఎనిమి బేసిగంటల కొప్కొక పర్యా 

యము నీరు మార్పుచుండవలయును. బౌగుగా 

నానుటకు 24 గంటలు మొమొనలు 458 గంటలవరకు 

కొవలసి యుండును. మాల్లుహోొసు (Malt 

Hous౭)నుబట్టి ము బుతువునుబట్టియు నాను 

టకు వలయుకాలము భేదించు చుండును, నాన 

బోయుట కప యమోగించు 

Cylenders ఆకారము గలిగి యడుగుభాగ 

మూకగా నుండును, వీని కడుగున జలెడవంటి 

సీరుపోవు మార్గముండును. దానికి కిందిభాగ 
ముననున్న ములకలెత్తుటకె యే ర్చాటుచేయం 

బడిన Germinating Floor లోనికి గింజలు 

పకునట్టుచేయు పల్లమైన రంధ్ర ముండును. 

(0౮1౫46) నానం బెట్టు విభా నములో, పతిగింజ యా 

చాగుగానుబ్బి 45 మొదలు 50% వరకు నీటిని 

వీలును. ఓట్సు మొదలగు మారుజాలిగింజలున్ను 

పెద జౌణలులు 
ఏ 



మూల్ టెడ్ మిల్కు- 

పుప్పిగింజలును మదికి తేలిపోవును. 

చారే గింజలు ములకి లెతు విధానము: 
య వటి 

ములక లెస్తీంచుటయందు మరాడువిధము 
లగు పు (ప్రస్తుత మాచరణము నందున్న వి. 

1. ఓమెంటునేంమోందం గాని గచ్చు నేల 

మోా(యందయగాని యారయబోసి మొక్కా లుబ్బునట్లు 

వేయుట, 2. అడుగున రంధ్యములుగల కళంజ 

ములలోం బోయుట Saladin or Pneum- 

2916 Trough System, క, తిరుగలివల 

తీరుగుచుండ( Drum) డిమ్ముల లోయబోయుట 

(Pneumatic Drum System) 

ఈవిధా నతియములో చేనియం దయినను 

తడినిగూర్చియు అుంపశేచరునుగూర్చ్ని యు నప 

మత్తులయి యుండుట మ ఖ్యావసరము. తీసి 

కొనుజ్యాగ త్త ననుసరించియె యందులో చేర్చ 

డు (Diastase) ను ఇతరములగు ఇం జెమ్సు 

యొక్కయు మననము లాధారపడి యుం 

డను. లేడి కావలసియున్న యెడల నీరు చిలుక 

రించుచుండవలయును. వేండి కావలసినయెడల 

గాలిబారునటు కదుపుచుండవలయును, మొల 

క్త్తు పత 5 దినములు మెదలు 7దిన 

ములవరకు పట్టును. లి దినము€లో వూ రిగావిం 

చుటకు 750 F బంపలేచరు స్థిరముగా నుండ 

వలయును, ఇందులకు పరిసర వాతావరణము 

60% 65 కై డ్నిగీలు అుంపళేచరు గలిగినదియొ 

యుండవలయును. అంకురించుటయె క్కు ఆరంభ 

దశకు Cowiching అనిపేరు, ఈదశయందు 

పేర్స చిలుకరింప రాదు. 

Barley malt అవములలో. బోసి యార 

"బెట్టు విధానము ;:-వలయునంతవరకు మొలకలు 

లేచిన తరువాత, మొలక లెత్తుట యా పుటకుగా 

నావములలో.( బోసి యారంబెట్టుదురు, 

మా ల్చుచేయటయం దుపయో గింపబడు వేడి 

2472 మాలతీగంధగుణకిత్ ... 

నిబట్టియు, కాలమునుబట్టియు Malt యొక్క 

రంగు మారుమండును. వేడిమి యధికమగు 

కొలదిని చెలుపునకు భంగముకలుగును, Mal-- 

ted Milk తయారుచేయుటక కావలసిన 

Barley malt రజ లేతగానే యుండవల 

యును. Malt నకు విశేషము ముకకరంగు, 

అనగా గోధునురంగు రాకుండ జేయాటకే 

1200 క లోపు “బంపరేచరులోనే యుంచ 

వలయును. 

ఇట్లార. బెట్టిన దానిలో చిరు వేళ్ళు మొదలగు. 

రద్దుతీసి వేసిన నిశరపుముద్ద కే ‘Barley malt’ 

అనిజేరు. తరువాత దీనిని పాలతోగాని Cంn- 
densed milk తోం గాని చేర్చి యారంబెట్టి 

Malted milk తయారుచేసి వికియము నకు 

సిద్దము చేయుదురు. 

మాలక్రాసు జి-- ఈభక్తుండౌరంగ జీబు 
చక్రవర్తి "కాలమునా.టినా6 డందురు ఈయన 

రామభ కుడు, ఈయ నశిష్యులు గోకుల పాంత 

మున గాన(బకుచున్నారు. వీ రందరును yy 

రామభ కులు. హరి దాసుమతస్తుల వంటివారు. 

(వారిదాసుమతిము-మాల కా సుమతము చూ), 

ఈయన “దశ 5త్నె” మను మత గంథమును 

రచించెను, 

మాలకింకిణజీలత---(మా వేరు చూ. 
సరాలఖండవరార్గమం -- వశ్చిమో త్తర 

సరహద్దుపరగ ణాల కుం చెందిన యొక కనుమల 

మార్లము. కాబూల్ (తోల్లీంటి కకుభా)నదిలోవ 

నుండి స్యాత్ లోవ కేగు కొండమార్లమున 

కబీరు వర్పించుచున్న ది, 

నూలతీగంధగుణవిత్దరే నరవుతే 
హ్యలిః ఇతి న్యాయంః--నూలతీ సుగంధ 
గుణము నెజి(గిన తుమ్మెద, గర్వ స 

దని రక రను అనం౭ంగా నున్నతము లగు నధిక్ 



మాలప భాసది 

ఏేపరుచుల నెజటీంగినవా రల్చరుచుల కాసింప 

రని భావము, 

వరాలపంభా నది-- మహారాష్ట్ర'బేశ 
మున బాదామి(తొల్లింటి వటవీపురము ప్రక్క. 

బడీ ప౦వహించు నది. (మహారాష్ట్ర దేశము 

చూడు(డ్చు.వటపవి, వాకావి(రాతుసుని) కౌవు. 

మాలరుచ గోతంవుంా- (ఆత్రేయ 
గణము చూడుడు 

వరాల్యగోత్రవు--( ధ్యస్యలేశమిత్ర 
యుపగణము చూడుడు 

నూల్యవంతపర్వతవుం-ఇప్పటి బశ్లాం 
జిల్లాలోని జీర్ణ విజయ నగరమున నున్నది. తొ 

ల్రిట వాలిని జంవినవిదప శ్రీ రొామలత్ముణులు 

వ రకాల విరాపర్భతేము పె వసించుచు, సైన్య బల 

ము గూర్చుకొనిరి. ఇట శ్రీ రామాలయము 

గలదు.ఇప్సు డదిబై శాగులస్వాధీస మందున్నదిం 

మజీయు మాల్యవంతుండను రక్క_సుండు 

సు శేళుని పుత్రుడు. (కులపగ్వలేమ.లు చూ. 

మాలాద్విపములు (మాల్తీవు)- 
పాందూమహాసము దమున సింహళ ద్విపముకడ 

సింహల పిభుత్వర కీ త రాజ్యమునందలి ద్వీప 

ములు. సుల్తాను పీజాపక్; (ప్రజలు మహమ్ము 

దీయు లుం కొబ్బరితో టలుగలవు, గవ్వలు మొద 

లగునవి సముదిమున దీయ(బడు చున్నవి. 

(సింహలద్విపము చూడుండు, 

మాలాదేశసంంా- ఇది వి జేవా చేశము నకు 
తూర్పుగన్సు గంగానది కుత్తరముగను మగ 

ధకు వాయువ్యదిక్కు- గను, నొళప్పృ డుండీన 

చిన్న జేశముగం బోల్పుచున్నారు. ఇప్పటి 

చపామండ ల పా్రంతెసీమ యందురు. 

మహాభారతము, సభా పరము 22 అధ్యా 

యమున బిశకంసింప(బడినది. 
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2478 మాలిక్కి-మెదాన్ ఫీరంగి 

వరాలాయనగో తం ను (జమదన్ని 

వరా లౌద్విపనంు- ఐరోపా ఖండములోని 
యిటలీశో శమునకు( జెందిన సిసిలీ ద్వీప 
దతీణముగ మధ్యధరా సముద్శిమునందున్న 

ద్వీపము. బిటీషముపిభత్యమునకః జెందిన 
లో 

దీ ప శ తేనా గ క వ 7 క (దము వ లెట్టా పురము ముఖ్య ట్రణము 

ఇట బలమైనదుర్లము గలదు. మజియు మధ్య 

ధరా సముద*మ లోని యాంగనౌాకాదళమునకు 
లం 

షం ప కము పి జ్ స్త ల్రాద్వె పమును, కక నేయున్న 7 చో 

ద్వీపమున్వు ఐదవ ఛాశెసు భూపతి [క్రీ వెం 
౧౫౫౫౨ వ సంవత్పరమున Knights of Ste 

John ళూరుల కొసంగెను, వారు కీ, చె. 

౧౭౯౮వ సంవత్పరము న (ఫించివారికి వదలి 

లో 

షువారి వా స్తగత మాయెను. ఇచటి ప(జలు 

మాట్లాడ భావ యరబ్బీశలసిన యిటాలియన్ 

వవా ల్దాజిళ్రా---మా ల్లాఫురము పథాన 

np “కజిల్లాయ( దు తొల్సింట బంగా ఖా 

“జేళము నకు శాజధానిగనుండిన్ గారీప్టరంపు 

పాడు కలదు. (బీహారజేశము చూడుడు 

వరాలికారేఖ--( శ్రీ సాముదికముచూ), 
అ 

వరాలిజప్ం (Malism) జా Malus= 

పడుగు E ప్రత్యయము 5200 = Theory or. 

1 నె తము, పాప J స్య doctrine సిద" ,వంచిక్ ఏ వృ 

యంతయా దుఃఖ (పాప పూరిత మనియు 

దీని నివృత్తియే సద్గతి యనియు నమ్మకము గల 

న్ు తత్వ శా(స్రుమునందిది యుక భాగ 

ము. దీనినే Pessimi8m అందురు. 

మాలిక్కి మైదాన్ ఫిరంగి -- ఇడి 
బొంఖె రాజధానిలోని బిజావూర్ కోటయందు 



మూలిసీనది 

"పేర్రేబురుజుపై పె నున్న ఫిరంగి. పనిచే ముటయందు 

గురికి వీరందినది.*.యుదడరంగవుటారిందాియని 

దానివేరున కరము, ఇది బీజావూరునందు "పెద్ద 

ఫీరంగిణగా నందరును వాడుచున్నన్సు నిజమున 

బీకోటయం చే లండీఖానాబుకుజుసెనున్న ఫిరంగి 

"పెద్దది గానున్నది.మాలీక్కీ-మైె దాను ఫిరంగి బహ 

మనీసులానుల కాలమునందు కీ. వె, ౧౫*ర౯వ 

సంవత్సరమున నహమద్నగరమున నొకతురు 

స్కో క్యోగి మహమ్ముద్చీన్ హసనూమిోాయను 

నాతిండు పోతపోయించెనని దానిపైననే గలదు. 

"వేరొకశాసన హౌరంగ జేబుచక్ళవ ర్తి విజాపూ 

చును వశపర్చుకొని యీవిరంగిపై న నే చెక్కించి 

నటుల తోచెడిని ఇది ౧౬౮౧ సం॥లో నై 

యున్నది. ఇది మూతికడనున్న ది. దీనికన్న పెద్దది 

యగు లండీఖానాబురుజుపెనున్న ఫీరంగి, కొంత 

మరుగుగా నుట నెలరిచే గమనింపంబడమి. 

గాబోలు దీనివలె సుపసిద్ధము గాకుండనోపు. 

మాలినీనది-- అ మోధ్య కుత్తరముగ 
చే బదిమైళ్ళదూరము న ఘా గాగనదిలో కలియు 

నదికి మాలిని యని జేరు. ఇది పీలంబ దేశము 

నకు తూక్పుగను, అపరాల చేశమునకు పశ్చిమ 

ముగను, బ)వలాంచునదిగ చెప్పబడినది. 

నకుంత లను బెంచిన కణ్యమహ వైయాశ్రంమ 

కూవాలినీనదీతీరమని చెప్పబడినది, 

మాలోహరగో త్రం వంం--- (భరద్వాజ 
కఉకపగణ ము చూడుడు). 

మాలోహరిగో త 9 మం (వశిన్ల గణము 

చూడుడు. 

మావటీ(ఢం-- వనుంగు సంరతణకె 
(పరిచర్య) నియమితుడైన 'సేవకునకు మూవ 

టీ(డని చేరు 

వరావసు(డం - అనువసదిన మోతని చేర 

బరగుచున్న ది. (అచోదజూడు(డు). 

2474 మావరాశిపివి._ మసీన్వ్నాయము 
Paes ఫి 

మావేరు (మాలకింకిణీలత)- మావే 
రునకు జ్యోతివ్మతీలత యనియు, మాలకింకిణి 

తీగ యనియు, వెక్కు-డుతీగె యవియు,స్వర్లలతే 

యనియు, కౌ కాయలత యనియు వేర్చుగలభ. 

ఇది "పెద్దమావేరు, విన్నమావేరు నని 

శెండుభేద జాతులు గలది. లా, Celastrus 

Paniculata. నం కాకవల్లరీ, కాకాయు?, 

జ్యోత్స్నా, జ్యోతిర్ల తా, జ్యో తిమ్మలతీ, పారా 

వతపదీ, పా రావతాంఘీి వీతికా ర క్షఫలా, 

వారిణీ యను ను వేళ్ళు మూ వేరు (సామాన్యము) 

నకును, పారావతశలికా యనునది పెద్దమా వేరు 

నకును స్వర్షలతా యను పేరు చిన్న మా వేరున 

కును వ ర్తించెడినిం 

పెద్దమా వేరు ఆప, విత్తులు, వేరు రస 

కపొయ, కాక చేసి విశేచనము 

వెడలించుననియు, నుబ్బుజాడ్యము, ఫో చే 

కము, కమి, నేతంరోగములు, జలోదరము, 

పొండురోగము, వీనస్క, భగందరము, వాత 

రోగము, విసర్ని కోవల్క నివారించుననియు, 

వన్న మా వేరునందు కపో దేశము, మండాగ్ని, 

రసవాతదోవము, వ)ణములు, విసర్పి, స్ఫోట 

శముల నడంచుళ క్రి 

తెబములు 
i— 

కలదని యు జెప్ప(బడినది. 

కొందరు సగటున పెద్ద,చిన్న మావేరులం 

దీగుణములన్ని యు. గలవందురు. ముఖ్యముగ 

ది)దోవముల నడంచి, కిరఃవీడ నివారించునవిగ 

జెప్పంబడీనవి. 

నూషప్రమాణవు-- ఆయు ర్వేద వైద్య 
శాస్త్రమున ౧౦ రతుల యెత్తు గా. జెప్పంబడి 

నది, రతి యన గురిగింజయెత్తు. (ఆయు న్వేద 

మానము చూడుడు 

సూషసరాశిప్రప్లిష్ట నుషిన్యాయము- 
మినుముల రాశిలో కిలసిపోయిన కరుదూప(పు 

ముక్క-వలె నస్ ను 



మాపాయ నగోత ము 

మినుములు నలుఫు, కరుదూవప్రుముక్క_ యు 

నలుపే మైనను మిక్కి-లి శషమచేసి చెతకిన వేరు 

చేయనగునని భావము. 

బాహ్మాకారము లొక తెరంగున నున్నను 

చేరేంరు వసువులు వేరేంరుచేయుట కవసా 

a ee Wa ష్య 

వరాషాయునగో తవం (భరథ్వాజఉప 
గణము చూడుండ్యు) 

వరాసంతకులగ్యత్రవంం-- ఆర్య వెళ్యుల 
౧౦౩ గోతరిములలో నొకటి. (వెళ్ళ గోతి 

ములు చూడుడు. మాస స్ట లేక మాసన్తకుల 

గోత్రము. వ కా రేయ (౧౫)గోతము, సంస్థ 

తగోతగము వరంతుస. వరతంతుగణము. కవీలా 

చార్యర్సి. అప_స్తంబయజ శాఖ. పమాణగంథ 

మాద్య పవరఖండ. సమాన గోత్రము క వీలా 

చార్య సంమద నే కుండు దేవత. భార్య మాళ వాంబం 

మందాకినీతీరము తపస్తానము. మాళ ఏసింధువు 

తటాకము .జపము వెయ్యి. దీపములు ౨౦. వేత 

సంఖ్య ౩౦. కపిల భేనువు దానము, మినుములు 

వర్ణసియము. 

మాసనామకరణము లేక వరాసనా 
మము--(నామకరణములు తీవిధముచూ.) 

వరాసములు (నెలలు) (వమాసాది 
త్యులు చాంద్రమానమా సములు 

చంద్భోకళ పా్రరంభమగు శుద్ద వాడని 

“మొదలు, చంద క భాంతమణగు బహుళయమా 

వాళ్యకడ కొక చాందిమానమాస మగును. 
ఈ మాసములు సంవత్సరమున పం డెండు 

సాభారణముగ నుండెడిని. అన్ని సంవత్సరము 

అందు పం డెండు పౌర్గములునుు పండ్వేం డమా 

'వాస్యలును గల్లుచుండును. 

కొన్ని సంవత్పరములందు పదవమూడు పౌర్ల 

ములును, పదమూడవమావాళ్యలును సంభవిం 

2475 మా సములు ( నెలలు 

చును. అట్టివత్సరమున కధికమాసనంవత్సరమని 

యందురు. ఆ సంవత్సరము సంభవించిన సెక్కు... 

వయగునెల నధికమాసన మనియు నందురు. మరి 
కొన్ని సంవత్సరములందు పదునొొకండుపౌర్ల ము. 

లన్ఫ్కుపదునౌకండమా వాళ్యలునుసం భవించును.. 

అది యరుదు. అట్టి సంవత్సరమున నేనెల 

లోవించునో యానెలకు నష్టమాసమని పేరు. 

పతి గెలయందు పౌర్హమినా డేనకు తము 

సంభవించునే యానెలకా నకుతినామమే 

బర7డిని. ఇటులనే చి కానమత)యు కృపౌర్షమి 

గల మాసమును చె తీమాసమనియు, విశాఖా 

నకు త్సయు కృపార్షమిగల మాసమును నై శాఖ 

మాసమునియు, జ్యేస్టయగు నేని జ్యేఘ్టమనియు,, 

అఆపాఢ(పూర్వావాఢ గాని ఉత్తరాపాఢ గాని) 

యగునేని యాపాఢమనియు, శ్రగివణమగు నేని 

శాపణ మనియు భదానతుత మగునేని 

(పూర్వాభాద్ర గాని, ఈ త ఠాభాద) గాని, 

భాద పద మనియు, నశ్విని యగునేని ఆశ్వీజ 

మనియు కృత్తిక యగునేని కార్తీక మనియు, 

మృగళిర యగునేని మార్షశిర మనియు, పుమ్య 

మగునేని పెవ్య మనియు, మఘ యగునేని: 

మాఘమనియు, ఫల్లుణినకు తమగు నేని(పూర్వ 

ఫల్గుణి గాని, యు _త్హర ఫల్గుణి గాని ఫాలుణమ 

నియ్కు మాససామము లొప్పెడిని. వరుసగ 

మెతాది పం దండు నెలలందును వేదాన్త భాను, 

స్క, రవి గభస్సి యమ, సువర్ల రేతస్క 

దివాకర మిత్ర, విమ, అరుణ్కానూర్యులు మాసా 

దిత్యులుగనుందురు, అధి కమాసమునపూము(డు- 

మాసాదిత్యు( డె తెనరెడీని. 

వరాసనుంలు (నెలలం)--మా సమును 
నల యందురు. సాభారణముగ నెలమందు 

ముప్పదిదినము లుండును గాని యంబెక్కున 

తక్కువలు గూడ నంభవించుటయు గలదు. 

భరత చేశ (పు సిద్దాంత (జ్యోతిష) వేత్తలు 



మాసములు (నెలలు 

చందునివలనం బేలిసెకి “చాంద్రమాన 

మాన” మనియు, సూర్యునివల నం 'జలిసెడీది 

“సౌరమానమాసో” మనియు, నకుత్ళముల 

నుండి తెలియ: దగినది “నత.తిమానమాస 

మనియు ముప్పదిదినములు గలది. “సావన 

మానమా సి) మనియు (Civil year) నాల్లు 

తెజుంగులు. 

ఇందు మొదటి రెంకుమా పములును (బభా 

నములు, అం దింకను చా_దమానమాసము 

“అమాంత (అమా వాస్వాంత) మాసనము''? లేక 

“ముఖ్య చాంద9మా స” మనియు “గెొణచాం 

ద౦మాసః? మనియు. దివిధము. అమాంత 

మాసము శుక్రపకు పాడ్యమి మొన లమావా 

స్యా-తమువమళ వ్యాపించి యుండునది, దీని 

యందు మధ్య _పధా కతిధి యస పెళ్ట్రచింయ ౨ చే 

నకుతము సంభవించునో మూనెల కానతుతశి 

నామ మే గల్లీ యుండును ఇటుల నే చి తాన కుత 

యుక్త పౌర్శమి గలమా సము ప. ముసి 

యు, విశాఖానకుత9యు క్ష పౌర్షమిగల మాస 

ము “(వె శాఖ మనియు జెప్పంబడినది. 

ఇంక గొ చాందమానమాసమున బహుళ 

పాడ్యమి ప్రథమదినముగను, ప్రథానదినమగు 

పౌరమి కడదినముగను లెక్కింపంబడును. దీని 

త ప కూడ్ పామి నాంటి నకుతమే మాస 

నామమున కాధథాంనుగుము. ముఖ్యని భా నమా 

న మాంధి టే మంతటను వాడుక నందియు 

న్నది. గెణవిథాన మాసము, బార్హస్పత్య 

మాన సంవత్సరములు వాశుకయందున్న యు 

_త్రరచేశ్రములందు వాడుక నంది యున్నది, 

కర్గాట్క మహో రాష్ట్ర చేశ్లములు/సాడ బాద 

మూస ముఖ్యవి ధా నము ననుసరించుచున్న పి, 

బంగాళము, స నవత మొదలగు 

చేశములు బార స్పత్యమాన వత్సరమున 
ళా 

2476 వమూాసోచిత నామములు 

చాంద్రమాన గాశవిధానమాసములనుగణించు 

చుందును. 

ఈసందర్భమున భరత బేశంపు జ్యోతిష శా 

(స్రుముమేర కవమూావాశ్యయందు సూర్య చందు 

లిర్వురు చేశచాకితయుంచే యుండుదినమనియాు, 

నత్రరి వా రిర్వుర కు నంతం మేమాత) మెన 

నుంకదనియు, పౌర్ణమిని సూర్య చం దు లిర్వురు 

నొకరి కొకరు ౧౮౦ అుతరముల దూరమున 

నుందురనియు, ననగా ౧౮౦ అంశముల యం 

తరముండునసి యు. జెప్పందగును. అంథ మనిన 

నాంగ్గమునందు “డి గల యని యు, అంతర మనిన 

దూర మనియు భావము. 

(వదాందిమా నమాసము సౌరమానమాస 

ము, అధిశమాసము, నష్టమానము చూడుండు), 

మాసలిగోతం ము 
చూడుండు) 

మాసురాక్షగో తం వంం--(శామన్ల ఉవ 

గణము చూడుడు.) 

మానురాక్షగోత 9వుం--(జెతధ్య ఉప 

(నిధృవగణము 

es 

గ లము చూడుడు.) 

నూసురేషిగోత9 నుం --(శామన్హ ఉప 
గణము చయూడుండు.) 

వరాసురేషిగోత 9 వంం---(టతధ్య ఉప 
గణము చూడుడు.) 

మాసోచిత నామువముంలుం-- హిందూ 

కుటుంబములలో కొత్తగ జన్మించిన చాల భాలి 

కలకు నామకరణ మొనర్వుతరి నిడ(దగిన 

మాసనామమయులు. 

మవైత- బాలునకు కృవ్ణః; బాలికకు భూ చేపి, 

(వెశాఖ-బాలునకు అనంతః, "బాలికకు కల్యాణి. 

జ్యేష్ట- చాలునకు అ చ్యుతః; బాలికకు సత్యా 

డేవి అపాడ-చాలునకు చ,కిః; బాలిక పుణ, 



సూప నది 

వతీ, శా)వణ- బాలునకు వైకుంఠ ః; "బాలికకు 

రూవవతీ. భాద- బాలునకు జనార్షనక బాలి 

కేకు ఇందుకులీ, ఆల్టీజము - బాలునకు 

'ఉ సేందః; బాలికకు చం డావతీ. కా _ర్రీకము- 

బాలునకు యడ న, బాలికకు లమ్మ బేవి. 

మార్షశిరము- బాలునకు వాసు చేవః; బాలికకు 

వాడేవి. పుమ్యము- బాలునకు హరిః; బాలికకు 

పద్మావతీ చేని. మాఘమాసము - బాలునకు 
గోవిందః; బాలికకు శీ బేవి. ఫాల్లుణమా సమున 

బాలునకు పుండరీకాతు 8; బాలికకు సావి తీ దేవి. 

మాసనామము నత త్రనామముగాక, వ్యావ 

హోరికనామము వేజుగ నిడుచుందురు. 

వరాహినది మాళీవచదేశమున నొకనది. 

దీనిపిశంస మార్క-౦డేయపురాణము ౫౭ 

అధ్యాయమున. గబదు. దీఏసంగమముఖ ద్వా 

రముకడ నొకగువాయం ద-ఎధకాసురుని బరమే 

శ్వరుం డే విహతుం జేసినటుల శివపురాణము 

౧-౩తాాళ9 యందు గలదు. 

మాహిప్పతీవురవుా (అనూ ఏ దేశము 

జూడు(డ్చు. 

వూహిష్మంతుండు — అతి) చంద) 

యాదవ హైోహయవంశ యతి్రయుండు. చేది 

"దేశ వురాజధానియగు మాహివ్మతీపుర మోతని 

"వేళంంబరగుచుంజెను, కుమారుడు పృశ్ని. 

మాహిష్మతీవున ము ;-డినతా విప్పటి యిం 

దూరు స స్థానపు జి మారునకు దహీణము శా 

నలుబది మైళ్ళదూరమున నర్మదా నదీతీరమున 

సున్న డి. ఆవాటి శివాలయము్చ్దూళి మా హే 

శరిమను పేరం గడుపిసిద్ద త తము. ఈన్నేత) 

ప్రశంస మత్స్య వు రాణము ౧౮౯ అధ్యాయ 

మున గాననగును. (చేది చేశ ము చూడుండు. 

ఈమాహీవ్నంతు నొకటవ మాహిమవ్మంతు 

డనం దగును. ఈకని ముమ్మనుమని కుమారు 

2477 మాహురము (మేళ 9ము) 

డొర మాహివ్మంతుండు గలడు. అతనికి ధని 

కుండని నామాంతరము. తండి) ఉళీనస్సు. 

వుతు(కు కృత ఏర్యు(డు. మనుమడు కార్తవీ 

ర్యార్టునుండు,మాహివ్మంతు వన ంతితి వారికి తాళ 

జంఘు ఐనియు వాడుకనామును గలదు. 

మాహురము (క్షేత్రం వుం)-దీవినిష్కుడు 
“వూహ? రని వాడుచున్నారు. ఇప్పుడు 

మహో రాష్ట్రభూమియం దున్నటులం దలంప( 

బకుచున్న పుణ్యస్థలము. కాకతీయ సామాిజ్య 

ముంజీనదినములం దాం ధభామిగ నుండినటు ౮ 

గొందరు లకు ల నెదరు, నై జాము రాజ్య 

మున నాదిలాబాదునుండి, దుండి, యును) 

మున్నగు నిరువదిరెండు గాగిమములమిా(దుగ 

'నేంబది మైళ్ళ దూకఫపుటగణ్యమార్లము న (రోడ్డు 

లేనినాటి దారి మృగభయమునకు జూగరూ 

కలె పోవబుయును. అదిలాబాదు, నై జాం సేటు 

రైల్వే చిన్నలైనుపై “నిజామాబాదు నుండీ 

౬ స్కో మైళ్ళదూరమున( గలవంట. మాహూరు 

నై జాము రాజ్యపువాద్దు భో వీ రారుపాంంతమున 

నున్నది. ఇచట గొప్ప దుర్గము గలడు. అది 

చెట్లు మొలచి పాడగుచున్నది. జనాభా 1515 

ననియు, నేకసేట మూడు గొప్పయాుత్పవములు 

జరుగుచుండు ననియు, నత్తి నేంబదివేలవరకు 

యా తిస్థులు (బీరారు పా౦ంతములోని వారు) 

స్వ దేశస్థులు చేరుచుందు రనియు అెలిసెడినిం 

ఇచట దేవస్థానములు సెక్కు_లున్న ను, పిధాన 

ములు రెడు. ౧. ద ఆ్తా లయ దేవస్థానము, 

౨. ేణుకాశ క్తి దేవస్థానము, (రేణు కాళ క్తి యే 

ఏకవీ రా చేవి. (ఓీరుగంటివురవు కాకక మ్ము) 

దత్తా తే) ము బేవస్థానము- దీని వృయముల 

కారు గా)మములు నైజామురాజ్యిమునందును 

పనునాలు [గామములు వీరారునండును గల 

వని యు, నరువది వేలరూప్యములు శాంబడీ యని 



మాహులగోత 

యు నందురు. పరిపాలించుమహాంతు వంశ కమ 
మున నిరువడి యేడ వపురుషుండట. మహాన్భావో 
క లస్థండంట. దీనిని పీ.కారీచేవాలయ మని యు 
వాడుటకొలదు, రెండవది యగు౭ేణుకా బేవిచేవ 
స్థానమునకు బీరారురాన్ట్రమున రెండుగాంమ 
మలున్నవ(టం దేవస్థానంవు పూ జారులతగవు 
వలన మంచిస్థితియం దున్నదని చెప్పవీలు లేదు. 

మాహూరున నిరువది పూజారిగృహము 
లున్న వంట, ఇం దెదుగురు నుక రావ సరసుల 

జఒకగుర వ్ | (ఆంధ్ర బేశ( ము దమ్మిళులవంటేకుల 

ము) కూడ కల(డ(ఓ *, పరిసరముల. బెక్కు_చే 

వాలయములు శలవు, అందు కొన్నింట నుత్చ 

వాదులు జరుగుచున్న వంట, పరినరముల (గొన్ని 

య ప్రోదకకండలమ:లు గలవు, వింగలి నూర 
నార్యని కళాపూర్జోదయమునన్సు క్రీడాభిరా 
మమునను మా హుర వైతిప 9ళంసలు, న్ రెండు 
"చేవస్థానముల పిళంనలు గలవు, యోగాభ్యా 
సమొనర్చువారికి.గృ ఆార్థతంగల్లించుటకు దతా 

తేయ దేవస్థానము 'పేరందిన దొందురు. ఇది 
భారత యుద్ధ కాలమున కే యున్నదని వీంగళి 
సూర నార్యుండభి వాంయపడి యున్నా (డు. కార్త 

పర్యార్థునచకంవ రి కిట సంబంధ మున్నదని 
పరిఖీలకు లందురు. తుళువ నర సభూ పాలు(డు 
వహురమును జయించెనని వరాహా పురాణ 
మునంగలదు, ఈ ₹ణుకా టేవి'కే(వశవీరా దేవి) 
“కాకతమ్ము? యని 'పేరంట. ఆమె నారాధించు 
భ కులు గాన వారు “కాక్తీయు? లనం బడిరంట. 

(కాకతీయ స్నామాజ్యము-పీరుగల్తు చూడుడు) 
ఈశ్వర నరసింహుని విజయగీతములం దీవ్నేతి 
హశంస శ లదు. 

వరాహులగెరాత్రము- (సాహులగణము 
చూడుడు.) 

వాహువిగూత్రము- (ఆ కేయగణము 
చూడుడు 
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మాహూజ్యగెరాత9 ము-(నిధృవగణము: 
చూడు(డు.) 

వరాహె---(ఫెంచి యిండీయా చూ.) 

వరాహేశ్వరవురవు-- (అనూవ జేశము' 
చూడుండు.) 

వరా హెశ్చ రసరాత్రవయలు--పం మేళ్వ 
రుండగు శివుడు తాండవ మొనర్చు సమయ 
మున నెల్లరును పర మేథ్వర నిజత_త్త మెటుంగం 

గోరి నిరీవీంచుచుండిరి. అ _తృరి తనఢక్కా- (వా 
యిద్యవి శేషము )ను బర మేళ్వరుండు వాయించే 
ననియు, నది ౧. అ, ఇ, ఉణ్క్ _౨. బు, 

ఇక్ ౩ వృట జ్ ౪. ఐ, జొ చా ౫. వా, 
య, వృరట్, ౬ లణ్ ౭ ఇ మ,జ, ణ, 

నమ్ రార్సుభజ్ ఘృుఢధమ్ 

౧౦ జబ గడ దశ్, ౧౧ ఖు ఫ్కఛ 
రృథ్కచ్కట్కతవమ్్ ౧-౨౨.క్క పయ్ ౧౩. 
ఫ్య వ్యు సర్ , ౧౮౪. వాల్ అనునవి. అనంగా 

న్టుల ధ్వసినిచ్చునటుల నాడక్కీ_ (మోంగెనని 

ఛావము. ఏటి కే “వూ హేశ్వ రాణి నూతా'ణి? 
యనియు, “మా హెళ్వ రాణి? యనియు. బేళ్ళు 
వాడుక యయ్యెనంట. పేట్ల నింకను గొందజు 
'శవసూతిము) లని వాడియున్నారు. 

ఈ పదునాలుగు నూతీముల నాభారముగం 

హొనియే పాణిని యష్టాధ్యాయిగ వ్యాకరణ 
నూతీ్ములను రచించియున్నా (డు. (ees 

కౌముది). 

శీవభ కులలో నేసరుం డన(బడిన నంది"కే 
శ్వరుం డీరువదియాజు కారికలను, "రెండు న్లో 
నులన్యునుపోదాతముగ రచించెననియుంబిదప 
నుషమన్యువు (ఉపమన్యు వుచూడుండు) “త త్త 
విమర్శినిియను వ్యాఖ్యా నము రచించెననియుం 

జెప్ప-బడీనది. 

తరువాత నతర వ డనునొక యాంధిపండి. 
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ఈడు వాటికి. బ9తిపద టీకా తాత్సర్యముల 

'నాంధ్రమున రచించుచు, నింకను వాటికి. బబ 

మాణములుగ బ్రహ్మా సూత్రములు, యోగ 

సూత్రములు, నుపనివ ద్వాశ్యములు, భగవద్దీ 

శోక్తులు, (అధ్యాత్ళరామాయ ణో త్తరకాండ 

మునందలి)రామగీ తాళ్లోకములను, (శంకరభగ 

వత్సాదుల) వేదాంతేపీకరణ క్లోకముల ౧సాడ 

పొందుపరచి, దానికి “బణవవల్లి “= యని వే 

రిజెనంట, అట్టిగ9ంథ మిటీవల ము దింప 

ఖడీసది. 

మాళవదేశము- (అవంతి చేశముచూూ, 

మాళవదేశపు మాండూ పురవుం -- 
(సుల్తానులనాటిచరిత). మాళవచదేశము నాది 

కాలమున భోజమహోరాజు పాలించెనని యెల్ల 

"రజింగిన బే. ఇడి “రేవా” యనంబడు నర్శదా 

నదీతీరములం దున్న చేశము. దీని నిప్పటి ఆంగ్ల 

భూగోళ శ్వాస్త్రములందు సెంటి లిండి మా 

(నుధ్య ఇండ్ యా) యని వాడీయున్నారు, ఆ 

నాటి ఛారాఫుర ( రాజధాని) విప్పుడు ధార్ 

నరవ రా టకా నరా. ఛార్? అని పిలువ 

బడుచున్నది. థార్ పుర మిండూర్ పురమునుండి 

నలుబది మైళ్ళదూరము ప్రయాణమునకు మంచి 

'మోటారుబాటపై గలదు. అది యడవులనుండి 

నడ చెడీని, ఛార్ ఫురమునుండి యిరువది రెండు 

మైళ్ళదూరమ: నం దడవులలో నొక పర్యతేసీమ 

యందు మనపిస్తుతాంశ మగు మాండూపురపు 

పాడుగలదు. హిందూ పభున్రల నాడు గాకున్న 

నస నుసులానుల పాలనమున రాజ ధానిగసుండీన 

మౌందూ(ాదియా చాద్ మాండూ)యిప్పుడు 

కు గామ మై పొందరు భిల్లులకు 

యున్నది. 

నివాసమె 
ర 

మాళవచేశమున ధారానగరమున కిరువది 

"రెండుమెళ్ళదూరమున నుండిన యిీాహరప' చేక 
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మేచీరం బరగుచుడెంనో తెలియదు. వనామ 

ము మారి “మాండూవది మైనదో చెప్సవీలు 

గాకన్నది. కాని యిది పూర్వ ముండి నచేకుతో 

సంబంధమున్న పదమని కొందరనెదరు. ఆపను 

తురకసులానగు (ఆెహాామంగు బవాద్దరుకుమా 

రండు మవామ్మ ద్లోరీపాలనమున, నాతడు 

దీనికి “పావియా బా” దని పేరిడి యాజ్ఞాపత) 

మిచ్చెంగాని, (ప్రజల వాడుశయందు “సాది మా 

బాదు? *“మాుడూ'యని రెండు వేరులునుకూడ 

నుండినటుల శాసనములు గన్సించుచున్న వి. 

“హాదియా బాద్ * అనిన పుష్తూ భామయందు 

“సంతోషపురిమని యర్థమగును. 

మాండూపుర(పు పాడు నందు పురమును జుట్టి 

యున్న దుర్గ్షమునం టే “శేవాకుండినును స్నాన 

తీర్థము గలదు. దానిని తన భోగవనితయగు 

రూపవతి భక్తిచేం. గోర్క బాన్ బహాద్ద రను 

సుల్తాను మరమ్మకతుచేయించు చో “బాకు 

గట్టించెను. అది నేటికిని హిందువులకు స్నాన 

తీర్థమై యున్నది. అట నొకయోగిని తపంబొన 

రించుచు నాశ్యమ మేర్ప్చజచుకొని వసించు 

చున్న ది. దానిప్రక్కంను పాందువులకు సృతేము 

గలదు. ఈకుండ మాదిని (హిందూపిభువుల 

నాండేే స్నానలీర్థమై యుంజెనంట, ఆనాటి 

యానవా ళ్ళి దమిత్ధమని వివరింపం గానరా 

కున్నను, నచ్చటచ్చట పడియున్న శిలాచిత 

ములు, వనముల చిక వుముక [లు నిది 

పూర్వము హర మార కల నల మని తెలుపక 

వోవు. స్. కి క్కాలమున: గొనివించు 

పాడు కట్టడము లన్నియు, నాస్తన్ సుల్తానులు 

నిర్మించినవియే, శేవాకుండమును గొందరు 

“నీలకంఠగుండగోమనియు వాడుచుందురు. ఇది 

జలబుమ్పుద ము. దీనిహార్సి సరిగ చెలియ రా 

కున్నది ఈపరిసరముల నడవిగెమ భృధికముగం 
గాన నయ్యెడిని, రాతులందు వులిభథయముూ 



మాళవబేభఫు మాండూపురము 

గలదని వదంతు లున్నవి. 

పురము జుట్టిన దుర్గమ లోని కరుగుతరిం 

దొలుత నలంగీర్ దర్వాజానుండియ  బిదప 

నచిరకాలమున నె “భంగీ*ద ర్వ్యాజానుండియః 6 

బోవలసీ యుండును. భంగీ యను కూలివాని 

నాద ర్వాజా వునాదులలో బలియిచ్చుటం జేసి 

యాద్యాగమున కాతనిచే రిడంబజెనంట. ఇంకను 

దుర్గము నకు డి ల్రీద ర్వాజామొద లగు పెక్కు. 

చ్యారములుగ లవు*, పెక్కు లడవిచెట్లుబలసి, వో 

వీలుగా క యుండును. ఆదిని హీందూపిభువుల 

నాం డిట నొళదుర్ష ముండీనదనియు, వారు 

ళం మూాట్ * వంశ తియు లనియు, యదు 

మపోరాజుసంతతివా స బలమగు వాడుక 

లున్నవి గాని నిదర్శనములు స్పవ్వమై గాన 

వచ్చుట లేదు. ఇప్పు డీవ జేశ్రము ధార్ సంస్థాన 

రాజ్యము. లోనిదె యుండి, భార్ పురమున 

కీరువది రెండు మైళ్ళదూరముననే యంట, నీకథ 

నము కొంత నిజమనియె తోంజెడీని, ఛార్ సం 

స్థాన మేలు పతులును పరమార్ వంశకుతి 

లే ,యదుసంతల్ వా రేగా న,నిడియాలో చింప 

వలసి యేయుండును* ఈ తతి యవంశ సంభూతు. 

డగు శకడపటిభూపతి రాజనాల శేవు నకును నప 

నుసేనాగితగు నా ల్హమహ్ నకను సంగరము 

Wa ౧౩౦౫లో నడచుచుండుకతన, న త్తి 

డీ లీసుల్తానుగ నుండిన మవామ్మ శ్రైదీయ విభవ 

కంతా న్య మంపీ, త. లయ స సభ నోడేంపం 

జేసి “యా ల్లమమ్న: దనకు సామంతునిగా 

మూాళవచేశమునం దుంచెన. ఆతని సుతుండగు 

డిల్వార్ ఖాను తనబలము( జూచుకొని, డిల్రీ 

సలానుపె నతిక /మించి, సామంతు( కైయండక 

"తాను 'స్వతంయంండ నెతినని పికటించి, 

మాళవజేశమున 'మొదటిసులా నాయెను, ఆత 

నికిం విదప నాతనినుతు (డూ ెహారావంగుపా, 

తండిసింహాసనము చెక్కి, రాజధానిని మందూ 
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వురమునకు మా ర్చుకొ నెను. ఈతండు రెండవ. 
సుల్తాను. ఇప్పుడున్న కోటం గట్టించినవా'! డు 

ఈతడు రణళూరుం డని చెప్పంబడీనవాండు. 

“ఫెరిపైో చరిత కారుం డీతని బుపీవంటి పవి 

తిమూ' క్రి యవి పొగడియున్నా(డు. ఈశని 

నొకతరి గుజరాతుసుల్లా నోడించ్చి బందీగా 

గాంపోయెన(ట. ఆతని సీతండు మెప్పించి విడు 

దలయె తిరిగి మండూ చేరెనంట. ఫెరిప్తా చారిత 

కుం డీయనగోరీకడ (ప్రజలు మొక్కులు చెల్లిం 

చుచుండి రని వాాసెను. ఈ ెహాహమంగుపా 

నరపాలు(డే యుత్క_ల జేశ(వు జాజ్బ గరుసె 

దండయాల్) సల్ఫినవా(డు. అతని మాయ 
యెత్తు లీయుద్దమునుండి తెలియంగలవు, సంగర 
మొనర్చక వరర్శకులవలె బట్టల శోలులం గొని, 

బలాఢ్యు లగువారితో నరిగి యుత్మ_ లభూపవతిం 

దర్శించి, యాతిెసి న కాత్తుగం బట్టుకొని బందీ 

జేయ, నాత. జేయునది గానక 

డెబ్బదియెదు దంతావళేము. లను తనకిొటకు జహా 

రరణ్యమునుండి రప్పించినవి యాతసికి బందెగా 

నొసంగి పంపివేసెన(టం జాజ్బ గ రిప్పటి భువనే 

శ్వం వతి పాంంతమందున్న పాడుగాామమై 

యున్నది. 

డ తరి 
అ 

హూ వంగ్ పా మాండూఫవురమున నొక 

"పెద్ద మళీదును నిర్శించి, యం దోక్క_ శాసనము 

వేయించెను. అం దీమశీదునందలి స్తంభములు 

మొదలగునవన్ని యు మక్కా_మసీదు దైవగృహ 
(.బతుల్లా) ము పోలి. న నిర్మింపంబడియెం గాన 

చేనదూతలు పావ్రరము లవ లెను, గువ్వలవ లెను 

దీనినివదలం జాలక నిందు వసించుచుందు రని 

యున్నది. నిజమున సిక్కాలమున నా మసీదు 

నందు పౌవ్రరములు, గువ్వలు వసించుచునే 

యున్నవి, పట్టణమువాడై యట (బౌర్జించువారు 

లేక నవి స్వేచ్చతో నిర్భయముగ నుండ వ్ల 

గుచున్నదిం అందలి పోలు బాల గొప్పదియు 



మాళవ బేశపు మాండూపురము 

నందమైనదియు "పెద్దదియు నై యున్నదని క్ 

కండు) పరిశీలకు లభిపాంయపడి యున్నారు. 

ఆపరిసరములంచే యాయనగోరీయు(. గలదు. 

అదియును బెదకటడమే. ఇందు ఇదమాగ్చె 
Ann A) GC 

లురాళ్ళ మాొవిడీ గలదు. 

హోూావంగుపాకం బదప నాతనిసుతుండు 

మవామద్దొరీ మూడవసులానుగా మాండూసిం 

వోసన మధిషీించెను. ఈత. డేకట్టడము లను 

గట్టించినట్లు చెప్పంబడ లేదు. గాని "పెరిపూ కూ 

రిత కుం డీతం డాఫ్టరమునకు* పా దియా బాొదని 

చేరిజెనని (వా సెను గాని, (పజలవాడుకయందా 

మూా.డూనావముము మాసిపోక “పాదియా బాద్ 

మాండూ” యని వాడంబడుచుండినటుల శాస 

నములు బయల్బడినవి. ఈ మూూడవసః లానుచే 

నిడంజడిన చేరునశే సంతోపపుర (City of 

j౦0y )మని యర్థము. -ఈసులాను, మాళవరాజ్య 

పాలన మంతయు మంతికి వదలివెచ్చి తాను 

లోలుంజె మధుపానముతో కాలముంబుచ్శ 

సా”ను, తన కేచాధలు గలుగ కుండ జాగత 

యోయనునట్టు తనసోదరుం జంవించివై చి, 

వానిసుతులకుం. గండు తీయించి యంధులుగం 

జేసెను. కాతశాలము పటం దనమంతతివెగూడ 

ననమానపడి యాయనను జంపించి,తానే పరి 

పాలనము నడుపనారంభఖించిను, ఆ సుమ హూర్త 

మున మళీదునందు పారిర్ధనలు జరగ ననియు, 

టంకశాలయందు తన చేర నాణెములు ము|దింప( 

బడెననియు, బీదల కన్న దానము చేస్తి సామం 

తుల కేను?పలు, గుజ్బ్జములు, బహుమానము 

లొనర్ప(బడెననియు టబేలిసెడిని. తోడనే దిగ్వి 

జయమునకు "వెడలి రాజ్యము ను వ్యావీంప( 

జేయంయగలై నట. హిందువుల దేవస్థానములం 

జెలేపె ననియుంగళాతాలల నిర్మించి విద్యలను 

వ్యాపింపం జేసి తన ప్రజలను పండితులుగ నొనర్చ 
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మండూపురము సమర్క-ండుతో తులదూలొనని 

ఫెరిప్హా చారిత)కుడు వ్రాసెను. 

మహామ్ముద్ ఘోరీకి బిదప మవామ్మద్ కిల 

మాళవ శ(ప్రు సింహాసనమునకు నాల్లవనుల్తా 

నుగా వచ్చెను. ఈయన భరత దేశమునకు వెలు. 

పటనున్న రాజ్యా ధిపతుల న్నే వాముంగాంమీం చి, 

“ఫారిన్సు ఆక్సియానా?: మొదలగునంస్థానము 

లకు తనరాయ బారులపరిముఖమున నాట్యక'-శ్తె 

లన్వు పాటక ల్తెలను, అబ్బీనియా బానిసలస్కు 

మాటలాడ నేర్చిన చిలుశలను, 'మైనాగోరలను 

నింక నిట్టివాటిని బహువుతులుగంబంపపెను, ఒక 

వైద్యశాలను గట్టించి, యందు శ్రీ పురువులకు, 

దూరము గా వేర్వేరువసతుల 6 జేసానంట.ఆయన 

న్యాయమూర్తి యనియు, నెవ్యనియింట నైనం 

జోరీపోయిన నానష్టమును పోలీసురతుకులనుండి 

వసూలువేసి వారి కిప్పించుపద్ధతి నేర్పణీచె 

ననియు, నాయన పరిపాలనమందు హీంధువు 
లును ముసల్మానలునుగూడ సుఖంబున విని 

రనియు, ఫెరిప్తూ బారి తకుండు (వాసియున్నా (డు. 

ఈ మహమ్ముదుకిల్టీ సులానే మేవారుభూపతి 

యగు కుంభమహారాణాపె దాడి వెడలి సంగ 
రమున నోడ్కి యాయనకు బందీగా. జిత్తూరు 

నకుం గాంబోయజడ్సి యందు. గొంతకా లముంచ 

బడుట కానవాలుగ నట జయ స్తంభ మాయన, 

నిర్మింప, నేటికి నది చిత్తూరునందు( గాననణగు 

చుండ, ఫెరిప్తాచారితికుం డీయన “సంగరమున 

కుంభమహోరాణాను జయించోనని 

యున్నా (డు, దాని కానవాలుగం . గొన్ని స్తం 

భము లీయనయు నూండూపురమున నిర్మించా 

నట గాని యవి కూలిపోయి కింది పునాదులు 

వాలము గాననగుచున్న వి, 

మాండూన గరమునందీయ నకాలము నయా 

జ్ఞాఫ యను పేరుగల చరిత౦కారు డొళం డుండీి 

09 
లాగు 

/ 



మాళవ దేశపు మాండూపురము 

చరిత్సను వ్యాయుచుండెను. అందలి కొన్ని 

భాగము లిప్ముడు దొర కెడిని. తక్కిన వెట్లో 

చెదపాలైన వందురు. ఈయన వాత లంబట్టి 

యిీయనకు (స్ర్రీవాంఛ యధిక మనియు, నంతః 

శవురమును గాపాడ శ్రీల పట్టణ ముకటి యుంజె 

“ననియు. జెప్పంబడెను. ఈ యనకుంబిదప నీయన 

సుతుడు గ దూజుద్దీకమ హమ్మాదు మౌాళీ వ 

సింహాసనమున వైదవసులా నాయెను.సింహోసన 

మధిష్షించుకరి నీభావతి తనకు సంగరము పైం 

గాంకు లేదనియు, తనదకి,-న కాలమును సౌఖ్య 

ముగ గడుప6 దలంచితి ననియు, ప్పజలకుం 

బ్రకటించెను. నిజముగ నభ్బూ పతి యిన్తై 

యొనన్పెనని తెలిసెకిని జహంగీరుచకంవ ర్తి 

తనస్వీయచరితి (వేశ60మ0హావ్రయం దీయనమ 

హార్చి వా్రాయుచు, సీనసికి వింతయ గు స్త్రీల 

భమ, శ్రీలచే నింపబడిన పూర్తియగు నొక 

పట్టణమును సీయ వచే నిరింపంజేసె ననెను. అం 

ద నేకజాతుల్క, తెగల శ్రీలు గలర నెకు. దండ 

నాధులు రశుకభటులు, కొత్వ్యాలులు,ఘాజీలు, 

మువలగవారెలను నందు. గలరచెకు. వారికి 

జితకళలు సర్పంబడిన వసియు, నందు వేంట 

క త్తేలు గలరనియు నివరించెను. ఆ సుల్తాను 

నంతకరణము నుంచిదనియు తోచుననెనుం 

పెంద లకడ మేల్తా చు టకని కానందమనెను. 

ఉదయముననే మొగమునకు జలము లలంది 

లేపుట కాతండు కోపగించువాండు గాడని వివ 

50 చెను. 

ఆయన న్నద్ధయి యెనుబదేండ్ల వా౭డై నతతి 

నాతనిసుతు (డు నాజరుద్దీ నాయనకు తాడి 

వమక్చృత్తులో విషవముగల్సి యిచ్చి మృతింజెందం 

జేసెనంట. ఈదుర్మార్గు(డబ్లు పిత్ఫవాత్యనొనర్చి 

యారవసులాను గా మాళవసింహానన మధిష్తించే 

నంట, కొన్ని వూందోంటలను వేయించి, యొక 

చాజభవనమును నిర్మింస్య'మొదలిడెను- ఈలేనికి 
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దురహంభానమును, ముకోో-పము నధికమట. 

మద్య పానో నృత్తు.డై సదా కాలముబుచ్చు చుండు 

వాండ6ంట ఒకతతి నోడలు తెలియక యొకజల 

కుండము నంబడిపాణ ముల గోల్ప్సోవనున్న యద 

నున్నమువ్వుమపరిచారిక లాతని దరి జేర్చెరతీంప 

తెలివినచ్చి నపిద పం డానొనర్చు కార్యమునకు 

వారు ప9తివాత కార్య మునర్చిరని వారియందు 

నేరము మోపి యా మువ్వురను తనచేతులార 

వధించెన(ట. వీదపం దాను నంటే పడి మృతి 

నంచేనని జహంగీరుచకరివ ర్తి స్వీయచరిత9లో 

వా9సియున్నాండు. -ఈయనయనంతర మూయన 

సుతుడు రెండవమహామ్మదుకిల్తీ యేడవ సుల్లా 

నుగా మాళవదేశథ సింహాసన మధిష్టించెను. 

ఈయన రాజసీతిజ్ఞు డై నట్లు గానరాదు, రాజ్య 

పరిపాలనము ఖడ్లపు (అసి ధారనుండియే జరుప 

దగునని యాయనతలంపు, అక్ర యొ నర్చి, అసి 

భఛారకే యాయనయు తన పాణ మర్చించెను. 

ఈయనతో మాళవ చేశ రాజ్య మేలిన కల్రీవంథ 

మంత మయ్యెను. ఈయనకు సంతతి లేనందున, 

షీయనబంధథు వొకంకు బాన్ బవాద్దరను పేరు 

గలవాడు కడపటిసులాను గా నింవోసన మధి 

ప్టీంచెను, 

బాన్ బవాద్దరు చక్కని వాం డట. తనసౌం 

దర్యము సకాయ నకుంగర్వ్యమధికమంట. ఈయన 

పాలన మూారేండ్లును, రాజ్యవ్య హారము లుద్యో 

గులవక్షమందు నడచుచుండ ,సీమున్మభుండుభోగ 

లాలసు(డై తనకాల మంతయు “రూోపమితి” 
యనంబడిన యొకభోగవనితతోం గడపుచుం 
డెను. ఆమె. గాత్రసౌష్టవము, నిపుణత గల 

యొక  సంగీతపాటకరాల(ట. చనిపోపువజు 
కామె హీందూమతనురాలుగనే యుండెను. 

ఆమె రేవా (నర్మదా) నదికి ' భక్తు రాలంట. 

-ఈయిర్వురు దంపతులకు మంచవుపొ కే గాసి 

కరచపుపొత్తు లేవండెన(ట. రూపమతీలోలు, 
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_దెన యాభూరితి యామె స్నానములొనర్చ 

లేవానది కరుగు టమాన్ని, తోొల్లింటి నీలకంఠ 

కుండమునకు *“లేవాకుండో* మనుపే రడి, దాని 

చుట్టున పీందూ దేవళముల నిర్మింవ జేసి, దాసిని 

శకాగసచేయించె ననియు, నాప్రక్క- సీయ నకు6 

బూర్వుండగు రెండవ మహామ్ముదుకిల్టీ భూపతిచే 

కూంరంభింపంబడ్న పా౪సాదముం బూర్తిచే 

యించి “రేవామహా” లని పేరిడియె నందురు. 

ఆ రెండవకిల్రభూపతినాం డే నిర్మింపంబడీన బాజ్ 

మహాల్? (Ship Palace) నంచే ఈయన 

వసించుచుండెనని తెలి సెకిని. రేవానువాలునుు 

ఏినోదభవనముగా వాడుచుండె నందురు. 

అక్చరుచక్ర)వర్హి యీయనను పద భొన్హుని 

చేసి, రాజ్యమును తనసామాఏజ్యము నకు గల్పు 

మని ఆదంఖాను సేనాని కుత్తరువొసంగ నాత 

డు సేనలతో రాగా, బాన్ బహద్ద శిదుర్కొ_న్సి 

పోరి యోడీపోయె ననియు, నెశ్లైటో తప్పించు 

కొని “సరంగవూ?? రను తావునకు. వాజి 

వోయి, యట శతుంవునకుం దొరకిపోయె 

ననియు రూపమతియు6 నాతి 

పోయి నరంగు వూరున కరుగుతర్సి శతుంవు 

లకు. దొరకి విషము. దిని మరణించె ననియు. 

'జెప్పంబడినది. రాజ్యము డిల్రీసామాఏజ్యమున 

కును, వీదప దానినుండి ధార్ సంస్థానాధిశ్వరు 

లగు పరవమార్ వంథ పభువులకున్సు వశ మై నేటి 

కిని వారిపాలసమంటదే యున్నది. మాండూపు 

రము మాసిపోవుచు వదలివేయంబడి చిన్న భిల్ల 

కుగానుమై యున్నది, వా రెండ వేళలయందు 

"పెద్దమళీదు నందలి (ప్రార్థన చావడియందువి శాం 

తి గానుచు వాడుకొనుచున్నారు. (మేవాడ్ 7 

చితూర్ చూడుండు. 

వమూళవ బేళ మక్చ్సరునాండు మొగల్చావమా 

జ్టీము నకం జేరిపోయిన పిదప, పాదియాఖాద్ 
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మాండూపురము ఫాడుపడ నారంభించెనని వే 

రుం జెప్పనక్క-ర లేదు. అక్చరుచక+వర్హివీద వ 

నె దుప ర్యా యములు మాండూవురము దర్శిం 

చినటుల యాయ నస్వీయచరితయందూ(గలదు, 

ఆయన శచటి కట్టడముల నిర్మాణ మచ్చెరువు 

గాలిపెనంఓ. పిదప నాగావధ్ద, కాకాలికడ 

నొక భవన మట్టిది నిర్శింప౭ జేసి, దానికి “మహా 

ల్హండూ? యని వేరిడెను. దటీణహీందూస్థాన. 

సె దాడి వెడలుతరి నట నొక మకాముగ 

నాగగానంట. ౧౫౭౩ లో నొకతరి నిట కరిగి, 

నటుల డెలియుచున్నది. పిదప నిటకేగుటు 
౧౬౦౦ సంవత్సరమునంద6ట. అప్పు డాయన 

వయస్సు నలువది వత్సరములు. అప్పుడు నీల. 

కంఠకుండముకెడ మవాలునందు విడిసి యట 

నొకశాసనము వేయించెను. అది నేటికిని స్నాన 

తీర్ధమై యున్నది. 

పిమ్మట నాయనసుతుండు జవాంగీరు చక 

వర్తి వినోదార్లమట కేగి యేడుమానములా 

రూజ్ మహలు నందు నివసించి సంగతులను 

పూర్తిగం దనస్వీయ చరిత9లో వాాసెను. ఈ 

పృయాణ మౌాజ్బీరునుండీ వమూండూకు6 జేర నలు 

వదియాణు మకాము లాయెొనంట. చకివర్తితో 

"రండులతులమంది యనుచరులుండిరంట, ఆయన 

'యేనుంగుల పైనిగుజ్జము లెని స్వారియొనర్పుచు 

జ నెనట. శివర్శాతినాటికిమాండూపర్వత పాదము 

నకుం జెరినటులనాయ నవాసియున్నా (డు.జ హం 

గీరుచకవ _ర్లి మాండూయం దుండుతేజీ,వర్భ కా 

లము సంభవం చెను, వర్తానంతరసాందర్యము 

తన చరిత్రయందు చక్క-ంగవర్షించి వాను. 

ఆ పియాణమునం  చాయనతోంహాడ 

బింటీవ రాయ బారి Sir Thomas ం6గారు 

నునుండిరి. ఒకచోచక9వ ర్తి పీపంచకవు పటమూ 

ప నాయన కానుకగా నీయ్క,నందుకొొని పరిశీలించి 

“తనసా మ్రాజ్య రాజ్య ముయొక్క. వాద్దులుచాల 
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తక్కవ గా వాయంబడినో వనుచుం దిరుగ 

నిచ్చి వేసెనని చిటీము రాయ బారి తనచరితి 

యందువ్యాసికొని యున్నాడు. 

మాభవి-_మద దేశాధీకు(డగు నళ్వపతి 

మహో రాజు భార్య ఈమెవమారె సావిత్రి 

(సత్యవంతుని భార్య). 

మ్రానుపండ్లు న్రూనుక్రిందనే పడు 

తని (అంధిలోకో క్రి. 

మింగన్స్పెగోడా దేవస్థానము ఇది 

బర్మా చేశమునందు మాడ లే నగరమునుండి 

మైరావతీనది కవ్వలితీర మున నై దుమైళదూర 

మునం గలదు. ఇటక మాండ లేనుండి చిన్న స్తీ 

మరులో. బోనగును. ఇది గొప్పపనితనముగల 

డేవళము. ఆది నిడి పీపంచమునం దంతటను 

బెద్ద ది యసనివీంచుకొన6 దగినటుల ౮౫౦ అడు 

గుల చుట్టుకొలతతో, బోడావపాయ నృపా 

లుండు (బర్మా నేలిన ప9భువు) పా9కంభిం చెనంట 

గాని జ్యో తిష్ము.“లాపని పూర్తి యగుతోడ నే 

యాభూపతి మృతినొందు” నని చెప్పుటంజేసి 

వదలి వేయ. బడినద6ట. క్రీవెం ౧౮౩౯ సం॥న 

భూకంపము దీనిని కొంత పాడుజేసెను, అటనే 

గల మింగ న్ఫెల్*? అనంబడు పెద్దగంట దర్శ 

నీయము. దీనియెత్తు పండెం డడుగుల యారం 

గళ ములు; అడ్డుకొలంత(డయామోాటరు) పదునా 

రడుగుల మూడంగుళములు, బరు వెనుబది యేడు 

టన్ను లుండునని యంచనా వేయంబడినదిం 

౧౮౩౯ సం!50 భూశంపమునకు నేలంబడిపోవ, 

౧౮౯౫ లో తిరుగ సెల్రించి యొక ఇనుప 

దవూలము నకు వేలాడందీయిచి యున్నారు. 

మింగన్సెగోడా దేవళము, బుద్ధ చేవస్థా నముగ 
మొదట సంకల్సింపంబడినది. ఈగంట యా బేవ 

ఫ్టానొనుబంధము గా నుండ6 దలంపం బడినది; 

గాని యది చగెజవేజక చూడం దగినదిగా 
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మాకిము నిలిచియున్న ది. (మాండ లేనగరము 

చూను(డు). 

పింగరాని పిడిగుశడ్డు; నవులరాని 

నారికేళమంా (ఆంధిళలోళో క్రి. 
మింట్ పార్ ఆఫ్ ఎక్సు ఛేంజి(Mint 

par of Exchange) — (వాణిజ్య సంబంధ 

పరిభాపాోపదము). ఒక దేశములో పిచారముూ 

నందున్న బంగారునాణమందుస్న యసలు 

బంగారము, వెండినాణమందున్న యసలు వెండీ 

(ఇతరశలుపుటకు Alloy గాక యని భావము) 

చవేవొక దేశమందలి బంగారు వెండి నాణౌోముల 

లోని యసలు బంగారము, నసలువెండి తూని 

కలు పరిశీలించి వేసినలెక్క.. ఇటులనే యొక 

Bullion (దుక) యందున్న యసలు వెండి 

గాని బంగారుగాని యెన్ని నాణెములకు సరి 

పోవునో వేసినలెక్కకు “Mint price of 

Bullion” అందురు. 

పికేడో (జపాన్) బిరుదనుం--- ఇది 
జపాన్ ।చకవరుల బికుదము. దీనికి మహో 

దార (Exalted Gate) మని జపాన్ 

భామయం ష్ వారిగంథముల మేకకు 

దైవాంశసంభూతుండగు “జిమ్ము” అను భూపతి 

మొదటి చక౦వ ర్తి. క్రీయము.౬౬౦ లో సింహాసన 

వె క్కెను.ఆతనిసంతతి వారే జపాన్ భూ పాలురు. 

వీరు నూక్యవంశపు నారని చెప్పబడినది. వీరిలో 
పరిపాలక (చక్ళవ ర్షినులు) లేడ్డురు గలరు. 

హోగాను లీనడువు రాజ్య పాలనము నడపుతజి 
పి కేడోలు పవితిశ్ర రీరులు మతాధిపతులుగ 

తలంపంబడి యుండీరంట, 

మిక్సెడ్ కరెంన్సి (Mixed curren- 

cy) — వాణిజ్య సంబంధ పరిభాపాపదము. 

ఒకచేశమున Legal tender గ పీచారము 

నందున్న నాణెములు, నోట్లు, కలిసినధనము. 



మెడ్ సమ్నర్ జే 

ఇటులనె కాలమునుగూర్చిన హపరతులయేర్పా 
'టులను, దూరమునుగూర్చిన పషరతులయేశ్చా 
టులనుగూడ గల్లియున్న మెరై న్ఇన్స్యు రెన్సు 
పోలసీకి Mixed Policy? అనిచేరు. 

మిడిసముర్ (Mid Summer day)- 
పీతిసంవత్సరము జూన్ ౨౪౮ తేది వేసవికాల 
మున మధ్యదినముగ భావింపంబడుచున్న ది. 

'మిడ్నాపూరుజిల్లా (మేదినీపురవుం)- 
మిడ్నా పూరు ( మేదినీ పురము) (పధానసా నము, 
శ సేయో (తోల్తింటి కంసావతి లేక కపిశా) నదీ 
తీరము, (బంగాళా దేశము చూడుండు.) 

విడియన్ సీవు-ఇది మికియనుచే నిన 
సింపంబడిన సీను, అకబా సంయుక్తాగ9పడ 
పంత సముదితీరంవు సీమ, అబ)హోమున 
కరబ్బీ భార్య యందు గల్లిన సుతుండగు “మిడి 
యను” ననువాని నంతతతివారు గాన వారు 
“మిడీయను” లనంబడిరి. వీరు ముఖ్యముగ 
వర్తకులై యుండిరంట. సీనాయిపర్వత పాంత 
"దేశము వీరినీమ యంట. ఈజిన్ల సిరియా "దేశ 
ములతో వీప్రకా ర్య్వానావర్హక మొ నర్సు వారట, 
డోసెఫున్కు వానిసోదరు లమ్మిన దీమిడీయన్ 
వ రకులకే నంట, 

మిజై ్ నటు సన్ (Midnight Sun)- 

(ఉ _త్తరధు9వమ హాసముద్రము జూడుండు) 

మితముతప్పి తింటే అన్నీ విషమో 
( ఆంధిలోకొ క్రి 

మితకుంభగోత్రవు--- (నిధృవగణము 
చూడుండు.) 

మిత్రనక్షత్రగో ళము --- (నమతుములు 
భారతీయులు గుర్తించినవి చూడు(డు). 

మిత్రబాహువు--అతి చంద) యాదవ 
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జితీ జేవి, సోదరులు పద్యుమ్నాదులు, (శిక్ళ 

ముండు చూడుడు. 
ర్ం 

మిత్సయజ్ఞగరా త) ముం-(జముదన్ని వత్స 
ఉపగణము చూడుండుు, 

మితృయుగ గూతుము- (వాధ్యస్వ 
లేక మత యు పగణము చూడుడు, 

మిత్సృయుపగణనుం-- దీనికి వాధ్య 
స్వగణ వునుపేకుు వాడంబడినది. భృగుసంతతి 

లోని యొకగణము. (వా ధ్య న్య గణము చూ, 

వుతుయుపగాత౦వు--(వాధ్యస్వ 
బే? మిత యుపగణము చూడుండు. 

విత వనము- పాంచాల దేశమునందలి 

ముల్తామ పాం తారణ్యసీమ క్రీచీరు. సాంబపుర 
వూయరణ్యముననే యుండేను. అది సూర్య 

వేతిము, సాంబుడు శ్రీక్చృష్ణునిసుతుండు. 

విత 9వంతు(డఢు-అతి చంద యాదవ 
మీతీ) యుండు, తండి శీక్ళముండు. తల్లి మిత 
విందా బేవి సోదరులు ప్రద్యువ్నూ దులు. 
(శికృ్ణుండు చూడుండు,) 

. వితసపవిం--- దీనిని “నందాస పమిో 
ఆ ఏ అన యనియు “కాలభైరవ సప్తమి” యనియు 

నందురు. హీమవన్నగ సీవులందలి నంచాచేవి 
యాత్యయు, నుత్సపములును, కాళీ మొదలగు 
కాలభెరవశ్నే తములందు కొల భి రవపూజలును, 

సూర్య క్నెత)ములందు (మిత్సన _ప్పమి) సూర్య 
పూజలును్కు విశేవషముగం జరుగు పర్వదినము. 
మారలిరళుద స సమి. (పండుగులు చూడుండుం) 

౧ రు జ 

ని తస హు6డు-( కల్భావ పాదుండు చూ, 

పితాక్షగాత 9 వంం-(ముద్దలఉపగణము 
చూడుడు. 

వితావరుణ గంంతివముం---(కుండిన 
గణము చూడుండుు. | 



'మితేంంండు 

మిత్రుండు-- భార్య రేవతి. కుమా ళ్ళరి 

మండు, విప్పలు6డు, 

విందా ష్ (Midra కh)—జై బిల్ పోత 

నిబంధన _పెని వాశయంబడిన ఫురాతనంపు 

హిబూ)వ్యాఖ్య. ఇం ద నేక గాధలు వివరింప 

బడినవి. 

వింథిల దేశము, తిరభుకి దేశము 

విదేహ దేశవుం--సీతామహో దేవితం డియు 
మహాజానియు నగు జనకమహారాజు పాలించిన 

చేశము. హద్దులు సరిగా తెలియకున్నను, నిప్పటి 

వీహారజేశథములోని దర్భాంగ సంస్థానము, 

తిరుహూల్ , జనక్నూరు, శితానరి. మొద 

లగుతావు లీచేశములోనివే గాన నాపాంత దేశ 

మశ్కాలంపు మిధిలాపురమే జనకఫురముగ 

మారి నేంటికీ నాపేరం బరగుచున్న దంట, “శీతా 

మృర్థి? సీ శా దేవిజ న్మస్థల మంటు ఇంక ననేక 

యానవా" ల్ల జూపుచున్నారు. తిరభు కి యను 

చేరు తిరుహూత్ గా మారినదందరు. జనక 

ఫురము. గూర్చినప్యశంస భాగవతము ౯-౧౩ 

నందు(గలదు. 

౧౪ వ శశాబ్దమధ్యనుండి ౧౬ వ శకాబ్ద 

మధ్యవరకు చాంవ్మాణు లీచేశ మేలిరంట. అందా 

రవనృపాలు6డు శీవసింహు(డను పేరుగలవాండు 

తనూ సట విద్యా పతికి క్రీవెం 

అ౧ర౦ం౦ నంవత్సేరము న “విసి? యనుగామ 

మగ్యహోర మిచ్చినటులనుు రాజధాని *గజరథ 

ఫపురూమనియు. దెలియుచున్న ది. (లత్మణశ ఫము 

_౨౯౩ సం) మిథిలవశ్య్వవద్యాలయము నీవె 

౧ర-వ శతాబ్బమున నుండెన(ట. బక్షియార్ క్ట 

వికగమ శై లవిళ్యవి ద్యాలయమును భగ్న మొన 

ర్చినవిడప నవద్వీపనిళ్వవి ద్యాలయ ము నిర్మింప 

బడినద(టం 
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విథిలాయాం౦ ప్రదిప్తాయాం నకం 

దహ్యతి కించన ఇతి న్యాయునుం- 
మిధిలాపట్టణ మంతయూు. గాలివోయినను నా 

చేమియు( గాలిపోదని ల 

కలవానికి బాధ్యతే యుండునుగాన్సి లేని 

వాని కేచాధ్యతయు నుండదనియు, నట్టివాం 

ఉన్ని ధర్మముల నె నెన నన్యు లకు ఇెప్పుగలం 

డనియు భావము, 

మహా భారతము-శాంతిపర్వము ౧౭వ అధ్యా 

యమున: 

శో అనంతం బత మేవిత్తం యస్య మేనాస్తి 

కించన 

మిథిలాయాం (పదీపాయాం నమే దవ్యాతి 

కించన ॥ 

అనంగా *వూచీపేచీలు లేనివాని ధర్జ్మపబోధో 

యనుట కేన్యాయము వ రిం చెడిని. 

వింధిలు (6డం---ఇతనికి విచేవు. డనియు 

జనకుం డనియు నామాంతరములు గలవు. 

మరీచిసంతతి సూర్యవంశ మ లీయు (డు, తండి) 

నిమిచ కవి రి.వితాముహుు. డివ్వ్యాకుమ హారాజు, 

కుమారు(డు సీరధ్వజుం డనుపేరుగల జనశచ క్ర 

వర్తి. ఈత(డు మిధిలానగరమును నిర్మించిన 

వాండుః 

నిమిచకవ్నర్హియు, నసిష్టుండును గలహించి 
రట. వసిష్టుడు నిమి మృతుండగునటుల శ్రవించె 

నంట. చేశ మ రాజకమగుననుభయమున బుమ 

లు హాహాకార్షమున నిమిక శేబరమును మంత్ర 

పూర్వకముగ మథించికంట. కుడిభుజమున నొక 
కూలుం డుదయింప నాతనికి విజేహు. డనియు, 

జనకుల డనియు పేర్ణయ్యెన(ట. ఆతం డతిబల 
శాలియు, మహాధర్మునిరతుండునగు చశవ ర్తి యా 
యెనంట, ఆతనినుండియే యాతండేలిన బేళము 
నకు “విచేవా“దేశ”ిమని కే పేరయ్యె నట. మరియు 



మిధునకల గోత౦ము 

మిధిలాచేశ మనియు వాడుక గలదు. ఈతండు 

నిర్మించిన రాజధానికి 'మిధిలావురః మనియు, 

“జ నకపురు మనియు. బేరయ్యను. జనకపురము 

నేటి ఇళ చిన్న పల్లెటాారుగ వీహారమున 

తిరుహూత్ భాగమున నున్నది. (విచేవా చేశ 

ము చూడుండు.) 

ఈ భూ పాల సంతతివారి కందరకునోజ నకు 

లని 'పేరయ్యెను. ఈతని కుమారునకు సీరథ్వజుం 

డని పేరుండినను జనకమహోరా జనియే పేరు 

వాడుక యయ్యెను. అతండు చశవర్హియంట. 

వింధునకులగోత్రవంం--- (మధనకుల 
చూడుడు. ud 

మిదునరాన్లి--మూండవది మిధున రాళి, 

అధిపతి బుధుండు. ఇది మృగశిరా నతుతఏము 

యొక్క 9-౪ పాదములును, ఆన్హాానతుత్ర 

మందలి ౧, ౨ 39, ర, పొదములును, పునర 

సునతుత్రమందలి ౧,-౨,౩ పాదములును గలసి 

౯ పాదములరాశి. పరిమాణము ౫-౧౫ ఘడి 

యలు. ఇదికూభర రాశి. ద్విన్వ భావ రాశి.ళూ ద 

వర్ష రాశి. పురుషలతుణరాశి, ఆకుపచ్చరంగు 

గలది. పాదజలరాశి, పశ్చిమదిగాశి. తీరే 

దయరాళి, కాత బలమధిశము, రొమ్మునందు 

బల మధికనుని చెప్పంబడిసది 

మిధునరాశి బుధునకు స్వత తము. మూల 

తలని మెన్యరికిని గానేరదు, మరియు నిది 

యెవ్వరికిని నుచ్చ నీచ రాగి కాదు. మితక్నేత 

ము చంద) శుక్ర ననులజును, వతు 9క్షేతుము 

కుజ గురులకును, సమమేత)ము రవికిని వృ 

భలగ్న మగునేని రవి తృతీయా స్థానము నకును, 

చందు(డు ద్వితీయాస్థా నము నకును, నధిపతు 

అగుదురు కుజుండుపష్ట మై కాదశ స్థా నములకును, 

బుధుడు లగ్న చతుర్థస్టానములకును, గురుండు 

సపమ దళమ స్థానములకును, శుకుడు 
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పంచమ ద్యాదళశ స్ట్థానములకును, శని యష్టమ 

నవమ స్థా నములకును, నధిపతులుగ నుందురు. 

మిధునరాశి ప్రమాణముఘడియలు X-౧౫* 

లేక రెండుగంటల యారుమినిట్ల కాలము. 

గూత్రవుం-(వశిన గణము 
చూడుడు. 

వినరల్ ఆయిల్సు(్రజముం:2! 0115) 

భూమినుండి యె ్తంబడు కెరసనైలు, పెటోలి 

యము మొదలగువాని కీపేరు గలదు. ఇవి 

“Spirits? అని చెప్పంబడు చున్నవి. 

(వెజికెబిల్ ఆయిల్సు, అనిమల్ ఆయిల్సు 

చూడుండు. 

వినరల్ వాటరు?- దీనికి “భూమి కుం 
దిమిడియుండిన” యని యర్థము. ఏటియందు 

Saline ingredient కన్ని యును తరు చుగ 

Carbonic acid gas ఉండునని _ పరిళ్లీనల 

వలన. చేలినది. లోనికిందాంగి గాన్ని పెకి స్నా 

నాదు లొనర్చి గాని, చెడినయారోగ్య మానీటివ 

లన బాగుచేయనగును. గాన ఏటికి Natural 

waters అనియు. జేరు కలిగెను. 

మినరల్ వాటర్చ్బునం ద నేక భదములుగ లవు. 

Chalybeate తెగకు. జెందినవానియందు 

Iron salts కల్లీయుండును. Wood hall 

wasters నందు Bromine ను, Iodine ను, 

గలిగియుండునని కని పెట్టంబడినది. మటీకొన్ని 

Radio active గా నుంజెడిని కాన్కికొన్నింట 

Niton 

Xenon gas 

Argon gas, Helium gas, 

gas, 

ముద లిగపనవి కల్లి యుండునని చెప్పబడినది. 

కొన్ని Thermal (వేడి Mineral wa- 

ters ఫారకొ హీటు తెర్మామిోటరునందు ౮౦ 

మొదలు ౧-౨౦ డిగ్రీలవరకు వేండిగల్లియుండును. 

Baden Baden waters నందు Lithium 

Krypton gas, 



మినరల్ డెస్ (రంగుల్ఫు 

ఉండునని కని పెట్టం బడీనదిం 

(జొయిట్విచ్ వాటర్చ్పునందు. Sంdi1m 

Chloride విస్తార ముండుటచేే (అనయా నౌక 

వీంటు నీటియందు 2712 గేయినులవజుకు) 98 

ముడలు 101 డిగీల "బంప రేచరులందు( M1s- 

cular rheumatism) మేవావాత(పు నొ 

పులు కుదుర్చ నగుచున్నది. 

కొన్ని మినరల్ వాటర్పు కృలేకములుగ ని 

కొ-లమున వేయంబడుచున్న వి. అందుంగాన్ని 

గుణవంతేములు గనే యున్న వని చెప్పుచున్నారు. 

మినరల్ డైస్ (రంగులు) - రంగులు 
చూడుడు). 

మినరాతోజీ--- ఖనిజములంగార్చి వివ 

రించుళ్యాన్ర్రము. “Mine” అనిన ఖని (గని 

యనియరము. గనులనుండి త్రవ్వి యెత్తంబడు 

నవి ఖనిజములు. ఏటి౮హార్చి నివరించునా(స్ర్రుము 

విన రాలోజీం 

రాళ్ళు, రాత సబొగ్గ్లు లోహములు గాక 

తేక్కి-న రత్నములు గట్టిత నము నకుం 'బేర్వడసి 

యున్నవి, అందున్న Chemical Composi- 

tion నుండీ గట్టితన మే గాక Specific gra- 

vity యును వేర్వేఆుగా నుండెడిని. పట్టక 

“Crystalls” అనియు, పేట్టంగూర్చిన విధాన 

మునకు “Crystallo-graphy” అనియు 
నందురు. 

క్రస్ఫల్పునందలి గట్టితనము డానియం చేర్చ 
డీయున్న పలకలనుండి యుండునని చెప్పంబడి 

నది, ఆంగ క్రిస్తలో గాఫీలో వివరింపంబడిన మేరకు 

వజగమునకన్న గట్టికిష్టల్ లేదు. 

dea పది ముఖ్యము లుగ "బేరందినవి- 

i Tale, 2 Gypsum, 8 Calcite, 
4 Fluorspar, 5 Apatite, 6 Ortho- 

clase felepar, 7 Quartz, 8 Topaz, 
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9 Corundum, 10 Diamond (వజ్బము.). 
ఇవి యొకటికన్న (తరువాతదియు పిదప 

నాతర్యాతడియు) నొకటి యు త్తరో త్తరము 

గట్టతనమందు మించియుండునని చెప్పబడి నది, 

ఎటీ (గయు న్నంతవజకును మినరల్సు వేయి 

వణకు. గలవు గాని, ఏటిపే భ్ళయిదు వేలవణకం 

గాన్నించుచున్న వి. 

లోవాములు వాటిగుణములంగూర్చిన స్రభ 

యని దీని నెజుంగునది. 

గ్ర లై ఇం (Minim)— ఆంగ్ల వైద్య వ్ధా 

నమున (ద్రవరూప ద్రవ్యము లకు, గొలత ఒక 

చుక్క- పిమాణ ముండును. 

నింని దేంచద్ (Miniature)--వా “సిన 
చిత9ము గాని, చెక్కి నవిగహాము గాని శరీర 

మున నాభరణముగ ధరింపందగినంత చిన్నదిగ 

నుండినదాని కీసరకు వర్తించును. 

లాటిన్భా పొపదమగు “ Minium” నుండీ 

యేర్పడినమాట యని చెప్పబడినది. దానికిం 
“Red 1626)” అని యర్థమ+ట, తొల్లి ట 

M-.5.5.(వ్యాతపాతులకు) పూయు చుండిరంట. 

మిని స్టైల్ (Minstrel పాటకులు)- 
వలపాటలు పదములు పౌడుకొనుచు చేశాట 

నము చేయువాడు. 

పానుముంల వ్యవసాయము--- ఇది 
సెసలంబోలిన పంట. భరతబేశంపుం బంట 

వప్పుజాలి, సెసలకన్న మినుము లించుక పెద్దవి 
గను బలముగను, బిగిసియుంటయు నలగ 
నుంటయు, పెకిం గన్నించు భేదములు. భరత 
చేశమునం దంతటను మినుములవ్య వసాయము 
గలదు. పీటిని బొన్న మొదలగు కాయధాన్య 
ములతోం౮౧హాడ. గల్పి చల్లి పండింతురు. నల్ల 
భూముల పె చక్కగ బైరగును. ఎకోరమున 



మినుములు చెట్టు 

శకెన్నిదిపానుల విత్తులం జల్లుదురు. నాల్గుమాస 

ముల కీపంట సిదమగును. bass బాధ 

కరమైనవి గాంగభివురుగు లనియు, నవి భూమి 
యం టే [ గుడ్రం బెట్టుననియు; గాన నెండలకు 

ముందునుండియు భూమిదున్ను చుండిన, న్నాగుడ్డు 

బయల్పడి యెండ లకుమాడీ చచ్చిపోవుననియు. 

బరి ఖీలకు లనుచున్నారు. యకరమునకుం బరి 

స్ధితు లనుకూలించుతరి ౩౨౦౦మొ! ౬౦౦ పౌనుఐ 

వరకు. బంటపండును, 

మినుములు వాల బలశర మైనవి గాన గుజ్జు 

ముల కాహోర మిడుతరి సెనగలలో సగము 

గుగ్గాళ్లు ,.వెచి పెట్టెదరు. మినుములను నాన 

బోసి, రుబ్బి, పాలపళువుల కాహోర మిడిన నధి 

శముపా లిచ్చునని యందురు గాని, దీనిని చాల 

జాగంతతో వాడవలయు ననియు, వాతదోషము 

కలుగకుండ జూచుకొనుచుండవలయు ననియు, 

పాశ్చాత్య ఎనెద్భవిథా నమువం జెప్పంబడి నది. 

(పెసరవ్యవనాయము చూడుండు.) 

మినుములుచెట్టు- 
Radiatus, ఆం. Black gram tree. 

సం. మామా “మధురా సూపథధాన్యి” యని 
కొంద రనిరిగాని యది నై ఘంటికము “కాదు, 

లా. Phaseolus 

పాందువులయిండ్లలో వితర్చన సల్పు దినము 

లందు మినుములతో గారెలు వేయుదురు. 

మినపపప్వుతోం జేసిన పదార్థములు “ఇెక్ట్కుులు 

భోజ్యములు. ఇది షా 'భోజనవదార్థము. 

పప్పు మిక్కీ-లి లకక మున క్క జా వరు 
కొనుఖ  మాూనవశథరీరములకు. జాలదనియు, 

పప్పుపెపొట్టు జీర్ల శ నధికపజచు ననియు 

జెప్పంబడినది, మినపపప్పు బలమిచ్చి మేహ 

శాంతి, విర వృద్ధి జేయు న ననియు, వాతదోవము 

మేహావాతము, “శేమ్మములనడంచి, విరేచనము 

జక్క-గ వెడలించి, శరీరవువే(డి నధికపరచు 

ననియు, వాయువును బంధించుననియు, దీనికి 
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నెయ్యి, యింగవ్క ఆల్లము, ఖండథర్క-ర, బడా 

లవణము, తెల్ల యు త్రరేణికారము, కూరాటి, 

'మేడెద (చెట్టు, నిమ్ము వేరుర సము విజుగుడు 

లని చెప్ప (బడినది. 

మిమియోగ్రాఫ్ (Mimeograph)— 

జర్మను భా పూ సంబంధపదము. ఒక్క-మా రనేక 

ములగు కాగితములను (నకి ళ్లను) వాాయుటకు6 

గాని మైవుచేయుటకుంగాన్సి పనికివచ్చుయం 

తము. దీనిని మెట్టమొదలు (T.A. ఎడిసన్? 

అనునతండు క్రీ శ్ర. 1878 లోల గనిపెక్టైను. 

ఈవిద్యకు “మివి యోగా'వీ? యసి పే 

వింవోరాండం ఆఫ్ wads 
(Memorandum of Association) — 

వాణిజ్య సంబంధము న నొకకంపెని యేయుర్దే 

శముకొొజుకు పనిచేయ నేర్చాటయ్యెనో వాటిని 
వివరించు ఉ దేశపతిము, 

వింయాజిమాన్తేత్రువను--- ఇది జపాను 
చడేశమునకుం జెంది హీరోవీమౌా వియుక్తాగ) 

గుడమునందున్న యొక ద్వీపము, దీనియందు 

స సెక్కు. కలవు, ఈద్వీప 

మునకు “ఇట్బకుపిమూా: ద్వీపమనియు సందురు. 

జపాసునందలి మరాండు గొప్ప పవితి స్థలము 
లలో నోకటియె యున్నది. లది తొమ్మిదవ 

శ కాబ్బకాలమునుండియు కలందటం వచపేట నలు 

బదివేలమంది భక్తులు దర్శించిపోవు చుందురని: 

చెప్పంబడి న పవిత్యస్థానము, 

విరపకాయుచెట్టు---లా. Capsicum 

Annum ఆంగ్ల, Spanish pepper, Chil- 

1165 నం; మరీచి. హిందీ మిర్చి, మిరపకాయ 

లలోని జాతిభేదములకు లెక్క. గానరాదు. 

పెక్కు_రూపములు, సెక్కు రంగులు పెక్కు. పరి 

మాణముల. దనరుచు, వేర్వేరు దేశములందుూ 

వేర్వేరుజాతు లె వెలయు చున్న వి,మిరపకాయలు 
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-కారపురుచికెన భోజన పదార్థము. వేర్వేరు 

"భేదములు గల్లు మిరపకాయలందు కారము 

"హాచ్చుతక్కుూవలుగ మరికొన్ని భేదములు కల్సిం 

పనా యనున టుండును. ఈ మిరవజాతియందు 

గుంటూరునీమను సెరగు నెల మిరప కాయలు 

పొడుగుగ లినవి శష్థమని చరందినవి. పూనా 

పాింతముల విసారము సెరుచేయం బడుచున్న 

వివిధాకారములు గల వింతవింత జాతులమిరప 

కాయలు -కారముతేక్కు_వగలి కూూరగ జేయ 

దగియుండును. విశాఖపట్టణపరినరములం బై రగు 

పసుపుపచ్చరంగు పొట్టి మిరపకాయ లెక్కు_డు 

కారము గల్లీ యుండుననియు, గంజూముమండల 

మున పెరుచేయంబడు సన్నపు పొడుగు కాయల 

జాతి కార మెక్క_నగల్లిన హీనజాతిగం దలంపం 

బడుచున్నది, ఇంక. గొన్ని సీమల నజ, పచ్చరం 

గులకాయలు వలము, పొడవుగల్లి కారమునందు 

తగ్గి యుండుజాతికలదు.అరంగుళేము పరిమాణము 

గల చిన్న కాయ లెజ్జని, నల్లని రంగుల వెక్కు_వ 

కారముంగల్లినవి వీ మజాతిమికపకాయలందురు 

ఇందు దానియా కారపరిమాణముల కధికముగ. 

దోచుకార ముండును. రెండుమూడంగుళ ముల 

పరిమాణమున నలని కాయల. గాయుచు, కొంత 

పెద్దదిగ నెదుగు. నల్లని పచ్చిమిరప బెట్టజూతి, 

రెండు మూడు సంవత్సరములకాలము జీవించి 

కాయుచుంశును. ఈకాయల కించుకకార మధిక 

ముగ నుండును. బొంబెరాజధానియం దుత్తర 

కొంకణ(కా ర్వారు) మండ లములోనిగోకర్ష పాం 

తమున నన్నమిరవకాయ లారేడంగుళనముల 

బౌడవ్రున కెదుగు నెజ్జనిజాతి యొకటి కలదు. 

ఇంక నెన్నియో జాతులు గాననగు చున్న వి. 

తొల్లి (టి కాలమున భరతవర్ష మున మిరప 

కాయలు లేవనియు, మిరియము లే కారమునకు 

వాడంబడుచుంజె సనియు, 

నుండి వచ్చిన వర్తకులు ఏటినిదెచ్చినతరి కార 
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ముంగలియుండుట వీనికి మిరియపు గాయ లని 

చ్చే రిడ(బడెననియు,నానాటికి “మిరియ(ఫు గాయి 

లనుపదము “మిరపకాయాిలుగ మా రెననియా 

నొకబలమగు పితీతి చేశమున వ్యాపించి 

యున్నది. మిరపకాయల నెండించినవయు(6, 

బచ్చివియు.('ాడ భోజనపదార్థములందు కార 

మున్నకే 'జేర్పంబడుచుండును. 

ఎండుమిరస కాయలు కాశ జేసి, విరేచనము 

వెడలించి, జీర్ణశక్తి నుటేకించి, సర్పవిమము 

నడంచి, యగ్ని మాంద్యము, నుదరరోగముల్యు 

నిణములు, సవాయిరోగదోవముల నివారించు 

ననియు, మిరపకాయలలోని గింజలు శూలల 

నావుననియు, పచ్చిమిరపకాయలు కాళ, చె 

తము, మేవహాదోవము, శైమ్మముల ను జేేకిం 

చుననియు, కూరలలోని వాతగుణమును పరివా 

రించు ననియు, నధికముగ. దినిన ఏర్య నష్టము 

గల్పించుననియు, నెయ్యి, ివులుసు, మిరియము 

లు విజుగుడులనియు ౬ జెప్పంబడినది, 

మిరపకు పదను విస్తారము తనయందునిల్ను 

కొొనంగల నల్లభూములు మిక్కిలి పశ _స్టము 

లని చెప్పబడినవి. నీరు పాజించుటకు నూతు 

లుగాన్కి చెజువులు గాని, కాల్వలు గాని వసతి 

గల సమ _స్థభూములును బవికివచ్చుంగాని కేవల 

మిసుక పజ్ణలు, చవిటిపజ్ఞలు మాకము బనికి 

రావు. వరా భఛారమువలన పండుమిరపలు చాల 

తక్కు-వపంట నిచ్చునని యెజుగునది. అన్ని 

కాలములయందును మిరపపెరు చేయవచ్చును. 

భూమిని చక్క_(గ దున్ని మంచియరువులు వైచి 

నీటిందోడం గలిగిన, మిరప చక్క_6ంగఫలించును. 

మిరపవిత్తుల నారుబోసి, నాటి, వ్యవసాయము 

నడువుదురు. ఎకరమున కొకటిన్నర పొనుల 
విత్తులు కావలసి యుండును. ఇవి మొలచుతరి. 

బిచ్చుశలు మొదలగు పతులు పీటిని జెకలించి 

తినివేయును, గాన జాగ్ళతగ భదపజుపం 
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వలసి యుండును. మిరపతో(ట మెంత యొక్కు_ 

వగ దున్నిన నంతవిస్తారము ఫలమిచ్చుటయే 

గాక కలువుందీయ నవసరముండదు. ఎకరము 

నకు ముప్పదిబండ్ల పేడ గ త్తము వేయంగల్లిన 

యడల, సంపూర్ణ ఫలము నిచ్చునని చెప్పం 

బడినది. మిరపనారు నాటుటవ ముసురు 
దినములు మంచివి, కుదురున శెండేసి 

ముక్క-_లు చొవ్యున నాటుట మంచిది వర్ష 

ములు లేనికాలమున వారమున కొశతడి గట్టి 

న౭ంజాలును, నాటిన మూండువూసములకుకాపు 

పాంరంభించును. పరిస్థితులు బాగుండిన నారు 

మాసములవకటణ కాచుచునే యుండును, పూత 

పూయ నారంభించినతోడ నే యకరమున కెని 

మిదివందల పెనులయాముద (పుబుచ్చు పీటనా 

నించి, ద౦వరూసమున ముక్క-లమొదట నీరు 

బోసినట్టు బోస్కి తరుచుగ గొప్పులందివ్వుచు 

సీరుగట్టుచుండిన కాయలు సత్తువుగనుంటయు, 

వఏీసారకాలము గాచుచుంటయు, నిలిచియుం 

డును. పండినకాలమున వెంటనే పండుగోయు 

చుండవల యును. చెట్టున నిల్వయుండ రాదు 

కేసినకాయలను చళంగ నెండించి, వేసవి 

కాలమున నెత్తుకొని నిలవ జేసుకొందు రట. 

పాశ్చాత్య బేశములనుండి భరత దేశమునకు లేం 

బడిన వింతజాతుల మిరపకాయలు కారమున కే 

పండీంచునని కావు, మరియు ఏనికెంతనీరుతోడి 

నను కఠినమైన తీక్లువు"టుండలు పనికి రావు. 

ఫీని కొకపాటి నీడయుండిన మేలు. సమశీతో 

ములం దీవింతేజాతిమిరవలు జక్క-గ వ్ 

కా ెడిని 

మిరియయవు6 దీ లాటిన్. Piper 

nigrum: ఆంగ్ల = Pepper. సంస్క్భతేః 

యవనపియం, యవనభోజనకి, వల్లిజం. మిరి 

యములు మిరియపుందీాలందుకాచిన కాయ 

లలోనివిత్తులు. నల్లగనుండును. ఆదిని తెల్లనిమిరి 
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యములజూతికూడ నుండెననియు, నదియిప్పుడు 

నశించిన దనియు, దాని సంస్క్యుతే నామము 

"శ్వతమరీచీ, సితవలిజము, నని యుం డెననియు6 

గొంద రందురు గాన్ని దానికాధారమలు గాన 

రావు. మరియముల, పె నలతొక్క-ల. దీసివె చిస 

నవియే తెలమిరియము లనంబర”ెడిని గాని, 

యిటీవలి పరిశీలనలు శుతొక్క-లందే వీబమిను. 

లుండునని బయల్సరచుచున్న వి. 

ఆదికాలమున నాంధి చేశ మునందును,. 

దథీ.ణ చేఠవునీవములందు వలెనే మిరియములను. 

కారవురుచి.కె వాడుకొనుచుండు వాక (ట, విదేశ 

వర్తకులు (ఇప్వుకు మిరపకాయ లనంబడు 

వానిని) ఛిలీచేశ్రమునుండి యమ్ముళమునకుం 

గానిర్మా వానికారపురు చినుండి “మిరియపు 

గాయోలని వాడనారంభించిరంట. నానాటి కా 

చీరే “మిరపకాయ” లనంబడుచున్న దట. 

(మిరపకాయలు చూడుడు. ఇంకను ఎల్డ 

రంగుగలమిరియములు, పొడుగా నమిరియములు, 

నవంతిమిరితుములు, జమైకాడాతిమిరియములు 

గలవని కొందరు విచేశస్య లనుటయే గాని, 

భరత చేవమునం దవి గానరావంట వాటిని. 
గూర్చి యేమియు. చెలియ రాకున్న ది. 

ఆయు ర్వేద వైద్య శ్మాన్ర్ర మున తకటుకము 

లలో నొకటిగ మిరియములు చెప్పం బడినవి. 

(తాకటుకముల్లు చూడుండు), ఇవి వేండిచేస్తి 

'శెమ్మమును కరంగించి, రక్తమును శుభపజచి 

యన్నీ మాంద్యమును, నస్థిగ లజ్వరమును, ఉబ్బు, 

కాన, మొలకలుగలమూలవ్యా ధివిషదోషము,. 

శ్వాసరోగము, తయరోగముల సడచ్చి మల 

ములను వెడల జేసి, యాహిళకజ్వరములన్సు మేవా 
జ్వరములను నడంచునని చెప్పబడినది. లెల్ల 

మిరియములు, విటమినులుగల పెపారం గోల్నో 

వుటచేతలాంబోలు నీగుణములనేబలహీనముగ 

నొనర్చును. నెయ్యి, పులుసు, మిరియములకు 
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విజబుఫను లని చెప్పంబకీనది, పిజిచేీకునే వహి) 

చినచలవమిఎయ ములకు “తకో్కో-లములరి సం 

సక్యూతవామము, వాకిఏం దాంబూంఘుశోం 

గొందరు వాకుచుక్నారు. అవియు నించుక 

కారము గల్లి చ్చ లమ ఆము కోయ ది)దోన 

ముల నడ(చ్చి మేహశాంతి గల్లించి, మూత) 
రోగము మకు, నేక)ోగము మని వారించి, రక 

మును శుభ సజ మనని చెప్పుచున్నారు. 

ఆడికాలమున భరత చేశపు మిియములు, 

పోర్చుగీసు వారిని వర్తళమున కె భరత జేశమున 
కాకర్షించెను, గీఏిసు దేశస్థులకును, రోమనుల 

శును మిరియములు చాల వీంతికరములుగనుండే 

నంట, (పోర్చుగీసువ ర్థకని పదు నాజవళ తాబ్బఫు 

లేఖ చూడుడు. ఆఫికా చేశము నందు 

‘Maleguotta’ అను పేరు గల యొకజాతి మిరి 

యములు గలవనియు, నవి యెక్కువ కారము. 

గల్లీయుండుననియు, నది అల్లపు జాతికి గాంతే 

సంబంధముగలది యనియు, నిటీవల బయల్బ్చడ్ 

నది, దానిం గూర్చి యి౨కీను సరిగాం దెలియ 

రాకున్నది. ఇక్కాలమున మిియ:పుంబంట 

భరత చేశమునం చే గాక మలయన్ సీవులందు 

జావా బోర్నియో, ఫీలిప్పెను దీవ్రలందు( 

గూడ విస్తారముగం బైదచేయంబకు చున్నది, 

మలయాలోని వీనాంగునీమలం దత్యధికముగ 

సేపంట గాన్పించెడీని, వేండియు, వర్ష పాత 

మును నధికముగనుండు పర్వతముల యేటవాలు 

పి బేశము లీపంట కనుకూలములు, ఈపంట 

కాఫీ తేమాస పంటలవలెనే యధికమగు 
శంద్ధతో బనిచేయవలసి నది గాం 'జెప్పంబడీనది, 

తొలుత తుప్పల డొంకల్క, గొటివెచి, దుని 

యీాతీలొలు తా... ee 

గాం బెరిగి గట్టిగను, బలముగను నిలుచు సన్న 

ఫులెట్టను దొలుత దూరముగ దోంటల నాటవ 

లయును. ఇవి కొంత "పెరిగినవీదప మిరియంవుదీం 
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గెల ముదురు బడ్డు పెటీకి ముక-లుగంోసి, చెట్ల 

మొదట నాటుదురు, ఈపనిని South West 

monsoon నానలు పారంభమైన తోడనే 

చేయవలయును, తరువాత వానల కవి నాటు 

కొన్ని వేరుదన్ని , చిగిర్చి చెట్లనైం బాశ మొద 

లిడి వర్ష ముల్రుముగియు వరకు నరవదునుః నాటిన 

నాలుగ దు వత్సరముల వణకు కాపు ఫలితముండ 

చేరదు. విస్తారముగ నాకులువైచి బలిసిపోవు 

టయె గాన్సించెడిని, అవనరముల వెంబడి గాబు 

తీయుటయు, గొప్పులుత౦వ్వుచు నేలను గుల్ల 

బాజునట్లు చేయుచు, సనెకువులు గ త్తములు 

చేయు చుండుటయు, విస్తారముగ పెట్టుబడులును 

తగులుచునే యుండును. కాపు పాంరంభమైన 

వీదప నిచ్చెనలతో జెట్టపైనుండీ పంటంనోసి 

కుప్పలిడి మిరియపుగింజలను విడ/ జేసి యొడించి 

యుంచుశొనవంసి యుండును. మళ మాళ చేశ 

ముస నొకొ_కశయడవిముక్క._. నాధారముగా. 

జూవీ ఎన్మిదిలతల నెగం బాకించుచు దురు. తీగ 

యొక్కటికి పరిస్థితులు మేరకు 'రెంకుపౌనులవటి 

కు బండెడు సంవత్సరములదనుక గాచుదుం 

డునందురు. కొన్ని పీ చేశములందు పదు నేను 
వత్సరములవజకు. గాచుట కలదు, ఈ తీగల 

యాయు8కొాల మే(బదివత్సరములని చెప్పబడి 

నది. కాని కావు శీణించిపోవుచుంట ఫల ముం 
డకపోవును. మలయాళ దేశమున నిక్కాలమున 
౯౦౦౦ యకరము లీపంట కింద నున్న వనియ్సు 
౮౧-౨౦ టన్నుల మిరియములు పండుచున్న 

వనియు. దెలిీయుచున్నది కాని మిరియములు 

జక్క-గ6 బండు ప చేశ్రములు మ లేరియల్ బాధ 

గల్లియుండు ననుచున్నారు. తలవ్చేరీ పరిసర 
సీమ పంట యధిక మనుచున్నారు. కూలిపని 
యిం దధిశము, 

వలి గోత్రము ఎ (పాణిక ఉపగణము 

చూడుండు,) 



మిరిర్' గాల్వెనో మోటకు 

మిర్రర్ గాల్వెనో వాటరు (Mirror 
౮217220 meter)—9ది యిటీవల నాంగ్గ 

శ్యాన్ర్రవే త్తలచేం గ న్పెట్టంబడీ కూర్చుంబడిన 

యంత్ఫపరికరము. అ తోపతీ (ఆంగ్గ) ఎద్య 

శాస్త్రవిదులు గుండేెకొొట్టుకొను ధ్వమలపరి 

మాణమును, నందలిధ్వనివి శేషములను బలమును 

న §3 (Hart beats loudness tone 

pitch and pr6881r) యును జక్క-(గనెజీయగి, 

రోగము ర్రించుటకు మైకో”ఫోనునుండి మొక 

యద్దమున నిడంగల్లించి దానినుండి ఫాయా 

పటముందీసి చూపు యంతపరికరము, అలో 

పతీ _వెద్యమునకు గొప్ప యుపయోగకర మని 

చెప్పబడినది. దీనికి మాలసాధనము ఎలక) 

మేగ్నెట్టు (Electro magnet) నుండును. 

కడుస్యల్బములై న విద్యు త్స సారకిరణము లిందు 

పనిచేయును. ఆ అయస్కాాంతమే మెల క్రిక్ 

పవ రిచ్చుటకును, దాను పనిచేయుటకును గూడ 

నుపయోగించుచుండును. ఇందునకప Perma- 

nent horse-shoe magnet నుపయోగించు 

చున్నారు. కీ. వె. ౧౮౩౧ నవంబరు నెలలో 

Faraday పండీతు( డిట్టి యయ సా్కాా_-ంతముల 

నుండి దరితిగకు విద్యుత్స్చ) సారముం గల్లింప నగు 

నని కనిపెళ్లు నంట. 

మిలిటారిజస్ (Militarism)—౪¥ 

జాతి గాన్కియొకపభో కము గాని, యితరులనుండి 

సంరత్సీంపం బకుటకు నలవి మవసర 

మనెను ర్ 

మిలియున్-"( న్య్యూూమరి ఫల్చు చూకుండు, 

మిలి Us వ (Milkey 2౪ )-(గేలాక్సీ 

చూశు(డు. ) 

మిల్కు షుగర్ (Milk Sugary— 
Casein గాని, Cheese గాని, తయారుచేసిన 

వెనుక పాలలో మిగిలిపోయిన నీటి (Whey) 

2498 కుల్క్క- షుగర్ 

వలన *మిల్కుషుగర్ *) అను నొక వ కూ 

తయారు చేయంబడు చున్నది. గ 163 లో నీ 

దిగువ వివరింపబడిన పకారము సూలపదార్లము 

గలవు. 

Milk Sugar = 46 to లో 

Prottein (Chiefly) = 1.0% 

Albumen Fat = 0.8% 

Mineral Substances 0.6% 

Whey మరగించినయెడల దానియందలి తెలని 

పదార్థము (Albumen) గడ్డళట్టును. మరి 

కొొంతకాల నుక్తే మరగించుచున్న యెడల నొక 

విధమైన చక్కె-రవంటి పదార్లము త మారును. 

బ్రందుభో నూటికి 85 పాళ్ళు Milk Sugarన్కు 

10 పాళ్ళు సీరునుు ర్ పాళ్ళు లోహపు 

(Mineral) జలమును నుండును, అతిస్వల్స 

ముగా Protein నును F84 న్కు గూడ నం 

దుండును. Whey విశేషముగా మరగయబిట్ల 

వలసి వచ్చినపుడు ‘Vacuum Pans? ఉన 

యోగించి, దానిలోని యావిరినీటి నిగురింపం 

జేయుదురు. Wh6y  యతివేగముగా పులిసి 

వోయి, Latric Acid అగుట కవకాశము 

గలదు. కాంబట్టి పులిసిపోయి. Milk Sugar 

చెడిపోకుండ, సాధ్యమైనంత వేగము గ Whey 

మరగింసవలయును. Milk sugar అంతయు 

Lactose అయిపోయిన యెడల చాల నష్టముం 

Whey లో కొంచెము సోడా నండి 

Carbonate Solution కలివిననీరు పోసిన 

యెడల వేగముగ పులిసిపోకుండ నిలు చును. 

Sodium carbonate నకమారుగ ‘f2r- 

mation? అను వస్తువు నుప యోగింపవచ్చును 

గాని యింతకన్న నధికవ్యయమగపను. సారము 

తీయుటకు ముందు h6౪y లోని పులుపుపచార్ల 

మంతయు బూూర్రిగా. దీసి చేయవలయును 



వింల్కు.. షుగర్ 

Vacuum Pan లో నావిరి యిగిరిపోవు 

కార్యము 60--7000డిగీ9ల కే పా౦రంభమగును. 

ఆవిరి యిగిరిపోవ్రుచున్నంత సేపు మొదటిమట్టము 

తగిపోకుండ Vacuum Pan లో Whey 

పోయుచునే యుండవలయును. కరమక0మనుగ 

Whey లోని సారమంతయు దిగిపోయి 80- 

శ్రీం డిగీ)లవణుకును జల్లారును. నూటి కటువది 

వంతులు న వతం రు లభించినవుడు చాలి 

నంత Capacity గల Crystalizing 

Tanks లోనికీం బంప్కి యక్క-డ చల్లారునట్లు 

వేయుదురు. వేసవికాలములో చుట్టును చల్లని 

వీరువోస్తి వేగముగా చల్లారు నట్టు చేయవలెను. 

"బంపరేచ రికువదినాల్లు గంటలలో నజువది 

నుండి యిరువదికీ డిగవలయను. అప్సు డొర్ 

ఫోరామిల్కు- సుగరు (Milk Sugar) దిమ్మ 

వలె నేర్పడి యడుగున నుండును, 

పసుపు. బచ్చరంగుగల యోోాకోరా Milk 

ఏ1g8? అచ్చులొకప్సు డావిధమగు స్థీర్లోనే 

వి కయింపంబడును. తజుచుగా దానిని పరిశుభ్ర 

పజచి యమ్ముటయీ యాచారము. 50 డి గీల 

'వేండిమితోం గూడ కొని ముఖమునుండీ యావిరి 

విశేషముగా వచ్చుచున్న రాగికాగులో. బోసి 

దీనినికరంగు నట్టు కలియ బెట్టుచుండవలయు ను. 

మి శ ద్రావములో నూటికి24-27వరకు మిల్టుసుగర్ 
ఉండునుం(18-1లొ Bo) Albumen అడుగునకు 

పోవునట్లు చేయుట కె కొంచముముకల పొడియు 

నూటికి రిండువంతేలు Acetic ఉ౦164 కూడ 

చానిలో6 గలువుదురు. ఆ పానకము Boiling 

point వణకు మరగింపంబడవలయును. అందలి 

ల న్యరలో వక (Phosphoric Acid) మడు 

గంటునట్లు చేయుట్నకె కొొంచెము Magnissim 

వ_1ph8ateగూడ కలుపుదురు.ఆ పానకము పొంగు 

వరక కళ పెళ మరగింతురు.. కొంప నేచర్ 105°ల 

వరకు లేచును. అడుగున నొశవిధమగు వసు 
ళు 

2494 మిక జాతి తాళములు 

కట్టును, ఆంత పెకి 'తేజీన పానకమును కట్ట 

మూంతగల యొక రాగిగూనలోనికి పంపుచే ము 

దురు. అందు నుండీ ఫీల్లర్ పెస్సులలో వడీియ 6 

గట్టి యడుగున నుండీ పీవహీంచునట్లు చేయు 

దురు. ఆవెనుక 85 B6 గల Vacuum పరి 

కరములలోని కిందువలన లభించిన పరిశుభమైన 

పానకసారమును జేర్చుదురు. ఇంకను పొంగు 

చున్న యెడల. గొంచెము కొంవ్వు చేర్చి యా 

పొంగునావీవేయుదురు, అనంతర మోపానకము 

నినుపపెనములలో. బోసి యచ్చుకట్టునట్లు 

జేయుదురు. 

మిల్దుకోయి౯ా- (నాణెములపై ముదిం 

పంబడు నరపాలుని రూపబింబములు చూ), 

మిల్లిబార్ (Millibar)-9ది మోటియా 

రోలోజీశాస్తుమున్మ Atmospheric Pre- 

sure యొక్క కొొలతలోని పరిభాపాపదము. 

ఒళ Bar నందు వెయ్యప భాగమునకు చేరు. 

Bar అనిన Pressure of 29.531 in- 

ches of atmosphere at 82 degrees 

Fahrenheit in latitude 45 degrees 

అని చెప్పబడినది. 

మిశ్రకతీర్థము (దధీచియాశ్రనుము) 
అయోధ్య రాష్ట్రములోని శీతాపూర్ జిలా 

లు) య 

యందున్న ది. ఇట ప్రసిద్ధుడైన దధీచిమవారి 
య దా యె 

యాళమ ముండీన తావు, ఈయన మొదట 

తుతోయు (డు. వీదప మవా రిం కుమారుడు 

వీప్పలాదు(డు, ( దధిచిచూడుండు-విప్పలాదుండు 
చూడుడు. 

మి శృకేశి — వసు బేవునిసోదరు. డగు 

మిశుజాతితాభముంలు- సంగీతశ్యా స్త్ర 

మున సప్రతాళశములందుంగల యైదుజూతులలో 

నొకటి, (జాతి (లయ) పాాణము చూడుడు), 



'మిశ్శితతిర్థము 

మిశ్రతత్తర్రవుం-- (దధీ చిమవా రిచూం) 

మిశ్రోదనగో త్రము 
యు చూడుడు. 

(వారితే ఉపగణ 

నుస్పిస్సిపి వమిస్సొరీ నది- భరత దే 
ఛంపు నదులలో తుంగ భద నదులు 

తుంగభదానది యెనరీతిని పెరెంకునదులు 

నేకమై రెంటిపేరునం బరగుచున్న నది. వీటి పొ 

డను ౨౦౦ మైళ్ళు. ఇది ముుకేనది యగునేని 

చేమజాను నదిని మించును గాన పపంచ 

మున బెద్దనది యిదియే గావలసియుండును. 

ఇది యొకటింబాొతిక మిలియనుల చకురవుమైళ్ల 

పి బేశంపు వర్ష పాతము నకుం బవావా మార్గ 

ముగ నున్నదందురు. 

తొలుత నుభయతీరములందును జెరియొక 

యిరువదిమైళ్గు వెడల్పు గల గొప్ప సమతల ప చేశ 

ములగు వ్యవసాయపు బొలములం దడపుచు. 

(బవహీంచి, యోహి యోనవెని దనలో. గలుపు 

కొనును. ఈ సమతలసీమ పెభాగము గోధు 

మలపంటకున్వ మధ్య భాగము ప్ర టి తి పంటకును, 

కొడభాగము ధాన్యము, -చెజుకు, నారింజతో. 

ఉలపంటలకును, సవ మున దీంనుండి నది 

య నేక చండ )వంకలుగ నడచి యెటంజూఛిన 

నట జలముల నింవివేయును. సగటున నది 
కడభాగమున ముంపుదెబ్బ లధికమని చెప్పం 

బడినది. గట్ట నెంతసిన్నెంచి భదపరచినను నపా 

యముగనే యుండున(ంట, న్య్యూటర్లీన్చు నగ 

రముశడ నుండి దీవికి గొప్పజేల్లా కలదు. దాని 

నుండి పాయల నడచి, కడకు మెకికో సం 

యుక్తాగగుడ సముద మున సంగమిం చును. 

మిస (Mist) : నిర్చంథంవల, -బకని 

వా కొవరణవువాయువు కీతలస్థితినంది, తఆఅచుగ 

బుగ్గిపరమో ణువుల పై నాధారపడి, యేక్పడుచుం 

డును. అవి కంటి కగుపడనంత చిన్నవని మనసు 

కొలసి 

2495 మిస్ట్రాల్ లీతలపఛండవాయున్ర 

నందుం దుగొనవళెను, అట్టి మిస్టు రంకలి పర 

మాణు సముదాయము 0౮0paque రం గనంగా 

తెల్పనై తెరచాటుంబోలిన యి స్వ చృధవళ కాంతి 

నిచ్చునదిగా నగును. దాని కాంగ్గ మున Mist 

అనెదరు. నిజ మారసిన నిదియు, పొగమంచు 

(F0g) ను, నొ కేవిధవుగు శరీరత త్యము గలవి 

యె యున్నవి. (పొగమంచు (ఫాగ్ చూడుడు) 

g8“When the air is damp and chi~ 

lled below its dew point tempera- 

ture” అని యాంగ్ల్గము ననిర్భచింపబడి యున్న ది. 

వ్టి శరీరత తాను సారము గమిస్షును, ఫాగును 

నధికమగు నెత్తున నేర్చడ(జాలవు, పొడ వైన చెట్ల 

తలలు న్నత్సగుమేడల పెశప్పులు, పర్వ తాగ) 

ములు చక్క-ని నీరెండయం దుండుతజి నుద 

యములం దీరెండును నేర్చడి క్ర)ందివరుసం దన 

"లెకీని. అం దివి మెక్కు_న దళసరిగా నేర్పడం 

జాలవు. ఉదయములం దొహొ్కొ-కంతతి సమో 

పముగ నుండుహొండలక సగభాగము నేక్పడీ 

యుంటం గానన మయ్యొడిని. కొని విశేషకారణ 

పరిస్థితులయయందీమిస్తు రూక సమునంజాల యెత్తున 

శర్పడెనేం, కిందిను డి చూచినవారల కడి 

మేఘుమే యసిపించును. మేఘము లికేర్పడిన వే 

యెనను వాటికిని మిస్తు నకును భీవము లేకపో 

లేదు. (ఫాగ్ చూడుడు. 

విస్రాాల్ శీతలప్రఛభండవాయువు- 
ఇది యప్పటప్పట కోర్సికా ద్వీపమున (మధ్య 

ధ రా సముదిమున )ఏచుశీతల పఛండ వాయువుం 

ఫా9న్ఫు "దేశమునుండి మధ్యధ రానముద్భజల 

ములమిోందుగా ఏచును, 'ఫెంచి డేశమున 

మధ్య భాగయవు వీఠభూ ము లనుండి పా)రంభమై, 

ర్లోనునది లోవనుండి వాల త్వరితము గలదై 

యతిశీతలముగవఏచి సముదిము పెంబడి ఆరతి 

వేగమున కోర్సికా సార్జినియాద్వీపముల. జుట్టు 



ముళలిందుండు (మేనం జేరు 

హేగెౌని చాలయ సాఖ్యములం గ ల్సించును. 

వింళిందు6డు (మేనందేరు) - (ఉప 
నివేభ చేశము చూడుడు.) 

మ్ని వెచూని కు (Mnimonics)—9ది 

ఆంగ్లకళ, జ్ఞాపకశ క్రి నధికముగం గల్లించుకొను 

విధానము. కొన్ని గురుతులమూూలమునను, 

విభజనాద్శిపయత్నమూలమునను జ్ఞాపకముంచు 

కొను విధానము లిందు వివరింపబడినవి. 

మోటియెరారోలోజీ (Meteorology) 
ఇది యెరోపాఖండ(వు నవీనకళ, భూమింజుట్టి 

యుండు వాతావరణము, దానియందలి శీత్రోవ్ల 

సితులు, వర్ష ములు, సుడిగాలులు, ప్రచండ 

వాయువులు, తుపానులు, మేఘములు మెజు 

పులు, ఆకాశమందలి యితరస్థితిగతులు, పరిశీ 

లనలవలన6 గనుంగొనిన విజానమునకు “మోాటి 

యోారోలోజీియని చేరు. ఎన. నభివృద్ధి నొం 
దవలసియున్న ది. “భరత బేశంపు కాలవిజ్లాన 

సాయ్ర”వుగు రెట్టమతము. బోలినది. దీనిని 

‘weather wisdom’ వాయువిజాన మనియు 

ననెదరుం దీని యుపయోగము Fore 6&5ా 

ting of weather అని చెప్పుచున్నారు 

ఈశా న్ర్రము( చార్చి కొన్ని చరి తలను, కనిపెట్ట 

బడీనయంశములను వివరింపని చే సుబోధశము 
గా నేరదు. 

పరిశీలకులు వపంచమందలి శీతల జేశ్రము 

లొకప్పృ డాదిని మంచుచేం గప్ప(బడి యుంజె 

ననియు, నామంచునుండియే గ్లోసియరు లేర్పడె 
ననియు, వానినుండి నదులును, సరస్సులు 

చేర్చడి కడకు భూములు బయల్పడె ననియు, 

నాదికాలమునకు *106 &26)అనియు, తరువాత 

కల్లిన వే(డికాలము నకు 27200061 286) అనియు 

పరిశీలకు లనుచున్నారు. 

| బా తౌావరణము నందలి కలవరము మార్చు 
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లం గల్పించి తుపానులు, గాలులు, వర్షము ము 

దలగువాని. గల్లించునని కనిపెట్టయబడినది. ఇది. 

సూర్యకిరణము లవల న6 గల్లిన వేండియు, భూమి 

తనకు. దానే గిరగిరం దిరుగుచుంటయు, ముఖ్య 

కారణములబి తలంప(బడుచున్న ది. ఇటుల. 

గల్లిన శీత వ్లస్టితు ల కే temparatureఅనిపేరు. 
ఖ్ 

Atmosphere భూమిని జుట్టియ. న్నదని 

యెరుంగుదుము, గాని యది యెంతయెత్తునకు 
వ్యాపించి యున్నదో సరిగాం చెలియకున్న ది. 

ఎగుర వేయంబడీిన జెలూనులందు€ జేయ ంబడిన 

పరిలీలనలనుండి యిరువది రెండు మైళ్ళని తేలు 

చున్నది. ఇందు సముద ?6ఫు సీటిమట్టము పె 

కొంతయెత్తుదనుక 2000901626 అనియు 

నాపై నున్నదానికి StIraiosphere అనియు. 

బేర్తిడియుసన్నారు. టాగపోస్సియరునందు భూమి 

నుండి యాకాశము వెవున శెత్తున కెగిరినకొలం 
ది నుత్తరో త్తరము శీతల మధిక మగుచుండును. 

స్టా టోస్థియరునం దవ్నటి వరిస్థితంబనుండి 

యించుక భేదము లచ్చటచ్చటం గల్లుచుండినను 

నాశేరీతి శీతోపసితి. గలియ ండెడిని. 
లాథి ౧ 

ఎట్మోసియరునం చేరోచేనులు నలుబది 

వేలయడుగుల యెత్తున కెగురుట నెరుంగుదును. 

మనుష్యుల. గెొంపోయిన బెలూను లారున్నర 

మైళ్ళవర కెళరును. ఆరవమైలునందు వాదర 

సము ళీతమునకు ఘనీభవించి ముద్దకట్టును. 

గాలిపడగలు నాలుగుమైళ్ళ మైదు ఫర్రాంగుల 

దనుక చనెగిరెడిని, 

“ఎట్మోస్సియ? రన6ంగా మహావాయుపధము 

(మండలి కృిందిభాగములందు Oxygen, 

Nitrogen, కొంచెముగా Carbonic acid 

కిన, నీటియావిర్తి 272202 అనంబడు నపు 

రూపమైన గాలియునుం గలసియుండు ననియు, 

ఎఎభాగమునందు Hydrogen 845 కొంతిగను 
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Halium గాలి యధిశముగను, కలిసియుండు 

నని కని" పెట్టంబడినది, 

జరుగుచుండు పరిశీలనలందు, ది్భవిధములగు 

జులూనులు పరీతుకు నాకాశమునకు వదలంబడు 

చుండును. అం దొకచాన8 Balloon 50066 

అనియు, Regestering balloon అనియు. 

బేళ్ళు. ఇందు Meteorograph అనబడు 

యంతేపరికరమునుండి సై పెకి వదలెదరు. ఇలూ 

నాకాశముననె భగ్నమై యాయంత్రప పరికరము 

చేలయబడును గాని యది వెదురుచటిమునం 

దుంచబడుట బద్దలై ,చెడిపోవకుండ ను. అ త్రరి 

దానియందు TemMperature, Pressure, 

Humidity రికార్తుచేయంబడియుండును, వాల 

చిన్నదిగాన దినింజూచుటకు భూతద్దము వలసి 

యుండేడీని. రెండవది Pilot balloon అనం 

బడును, దీని నెగుర్మవెచి, దీనినుండి యొరింగిన 

సంగతులనుండియే యేరో ప్రేనులకు నాకాశమం 

దలి వాతావరణస్థితులను నర ర్లృమార్లములను 

తెల్పుచుందురు. ఇంగ్లాండు చేశమున టరు దో 

గవాఖ imines లోని యొక శాఖ 

నున్నది. 

ట్శోబో ఎస్ఫెరునా, స్టా స్ట్రాటో ఏస్ఫెరును, గలియు 

సంధిహా బరు. వాయుపథముసం 

దుండును. ఇదియు త్తరధృవ పచేశమున( North 

Polar region) నముదపుం నీటిమట్టముుపై 

నై దుమైళ యెొత్తుననుండియు, భూమధ్య ₹ఖకడం 

బదిమైళ్ళయెత్తుననుండియు. దిరుగ దహీణధృవ 

మున నైదుమైళ్ళకవంగియునుండును. భామ 

ధ్య రేఖాప్ఫ బేశముల నుష్టమధికమని యంద రె 

శిగినచే. అట టోప్తోస్ఫెర నందు బదిమైళ్ళ 

యెత్తున ఫార సీటు లెర్యోమోట రునందు. 110 

degrees below zero గా నుండిన చల్లద 

నము, ధృవప%టేశను న నశేయెత్తున 60 668- 

rees below 20%0గా నుంజెడిని. 
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సూర్యకిరణములు భూమి పెంబడీ యుపఫ్హము 

గల్లించుతరి వేడియై పలుచగ వ్యావించిన గాలి, 

శేలికయి తనయందలి యొ త్తడిం గోల్ప్చోయి 
యుండు గాన, పెళీతల (వ'జేశములకు రేచును. 

అ త్రరి క్రీందిగాలి ౫ తాకుచు నిలు 

చుట సంభవించును. దీనికి TUrbUlence అని, 

చేరు. పరిశీలనలవలన టర్బ్యు లెను సంఘర్షణ); 

అలకలోలములు, తుపానులు, 

పీచండ వాయువులు, సుడిగాలులు మొదలగున 

వన్నియు, టోవోస్ఫెరువూద్దున నె (అనంగా 

కడ భాగమున) నేర్చడుచుండు ననియు, వెస్పా 

టోస్పెరునందు కాదనియు. బేలినది. 

మేఘములు, 

సూర్య కిరణముల వేడి భూమి "పింబడీ వేడింగల్లి 

వేడింగల్లించినంత వేగమున నీటిపెంబడి వేడి 
గల్లించనేరను. రాతులందలి చల్లదనము భూమి, 

నిచల్ల బర చినంత వేగముగ సీటినిజ ల్లపరచచేకవు. 
భూమి పె గాలియు, సనీటిాా పెగాలియు, సీధర్శము 
లకు లోబడియే యుండును, ఇవి న సవాజధర్శము 

లని యెటుంగునది, 

భూమిపై యొక తావున గాలి వేడెక్కె నేసి 

యది పె కెగయాను. అ త్రజీ పవారయందలి 

గాలికి యొ త్రిడిగలిగియదియదుమబడినటు మరి 

యు నొ ల్తిడిగల్రిగి దట్టముగ నగును, వె కెగిరిన 

గాలి తావ్రనాకిమింప, నితరపిచదేశముల గాలి 
యట శరుగుచుండును, దీనికి గాలివీచుట యస 
దరు, ఇదియు నొకసహాజధర్ష మని యెజుంగు 

నది. ఇట్టి గాలివవావాములు సెద్దవియగపతెతి 

పచండవాయవులు,సండి గాలులుగ గూడ నగు 
టయెగాక,కాలములమార్సు లను గలిగింపనోపు. 

భూమధ్య ఖం జుట్టియుండు వా తావరణ 

మునం దప్పటప్పటవర్ష ములుతప్ప తక్కిన At- 

mospheric disturbances ఉండను, దానిని. 

Doldrums అనియు, Belt of calm అని 
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యు, ననెదరు, ఇటనుండియ నా తావరణపువా 

పాము లనేశములుగ వీవనారంభించును. ఇందు 

వేడి యధిశము గాన, గాలి వేడిగనై పె కెగయు 

టయు ను త్తరదటీ.ణ ములనుండి గాలులు వీచు 

చుంకును. అ త్తజీ భూమి తనకుతానై గిరగిర 
తిరుగుచుంట ( ఈతిరుగుట భూమధ్య రేఖకడ నే 

యెక్కు.వగ తెలియుట) ను త్తరమున కరుగు గాలి 

డివై పునకునుదథీ.ణమునక రుగు గాలి యెడమ 

వెవునకను మటజలి, యాతశాన్యదిశనుండి యు 

నాగ్నేయదిశనుండియు వచ్చునవిగం దోచు 

చుంనును. ఇవి నిశ్చృలముగ పీచుగాలులు. వీటికి 

Trade windsఅనివేరు. ఇంక వీట్రిపె నెత్తున 

వాయవ్య దిళభనుండియు, నె రుతిదిశనుండియు 

ఏచుచుండువాటికి Anti trade winds 

చేరు. ఇవి Tropic పదేశములందు 

శాంతవాతావరణమున కిందికి దిగ యచటి 

గాలితో గలసి పోయెకిని. ఇదియు నొక సహాజ 

గు విధియె, 

Tropic of Cancer హద్దు న కుత్తరది 

శగా నెరుతిదిథనుండి ఏచు వాయుపవాహా 

మొకటియు, దవీణదిథగ వాయవ్య్మో త్రరదిశ 
నుండీ పేచువాయు పవాహ -మొకటియు. గలవు, 

ఏటికి పెగా నెక్తున వీచునవి యు త్తరదిశను 

పశ్సిమపు గాలిగను, దవీణమున తూర్పుగాలి 

గనునుండీ roaring forties అను పేరం బర 

గడిని. ఇదియు సహజమగు విధిగనే యెంచం 

బడుచున్నది. 

ఇంక భరత బేశముమిోందుగా నీళాన్యదిక 

నుండి తొలుతను, నై బుతిదిశనుండి విమ్మాటను 

వీచుగాలులకో monsoon winds 

చేరు. ఇవి వర్ష ముల గల్లీంచుగాలులు గాన 

నాపదమే వర్డ్ మున కర్ణముగం వాడంబడుచు 

న్నది. ఆశియాఫీంవయు " జీళాన్యదిశనుండివీచు 

గాలియందు 

అసి 

North East monsoon 
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వాయువుల ౧1685176 యధికముగనుంట చల్ల 

గను పొడిగను, నుండును. సముదముపెనుండీ 

పీచునదిగాన Sం1th West 908001 గాలి 

యం దటులగాక, చెను విస్తారముంట బరువుగ 

ఫీచి యధి వర్భ ములంగురియ 6 జేయును. ఇది ము 

నై సర్లిక ధర్మ ఏధియే యైయున్నది. 

మోటి యూరోలో జిశల్ ప్రధాన కార్యస్థాన 

మున (Forecasts) 

వాగియ(బడుచుండును. దీనికి. జెందినవి కొన్ని 

నకుత శాలలు (Observatories): “కొన్ని పరిశీ 
అన ననా కొన్ని Climatological sta- 

tions లు తాముగోహీంచిన సంగతులను తం 

తులమూలమున నెప్పటిక ప్పుడు ప్రధా నకార్య 

ననన దెల్పుచుడ, కురిసినవర్ష పరిమితిని 

కొొలుచుచు పంభుతో్వ్విద్యోగులు హా ర్త 

నంపుచుండ, Forecasts బహిరంగపర్పుచు 

తెలుపుచుందురు. 

మోాటియారోలోజి కల్ ఇాఖ ఉద్యోగులు 

గమనించి తెల్పు చుండువిష నములు గాలి ఒత్తిడి 

(02038126), శీతోన్ల సిలి (Temperature), 

గాలివడి (Wind force}, గాలి పి చుదిక్కు- 

(Wind direction ),3 మ్మృపరిమింక8(1umi- 

dity), Visibility, సూర్యప)కాశ్రము 

(Sunshine), వర్షము (Rainfall), మేఘా 

వరణ (Cloudiness), Character of 

weather మొదలగునవి యె యున్నవి. విట్ల 

నెరకుంగంజేయు పరికరము లాయాకార్యాలయ 

ముల నమర్పంబడియే యుంజెడీిసి. 

Pressure- చారోమాటరునుండి పరిశీలిం 

తురు. ప్రధాన కా ర్యాలయములం దిది ఫోటో 

శేమెరాయు _క్షమె యుండి, యదేసనిగ భాయా 

పసకముచాయముః దీయుచుండును. వీటికి 

‘Barograms’ అనియెనరు. ఇంకను *గ్రీం6- 
roid barometer? అనబడు చిన్నయంత 
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పరిశరము వాడంబడుచున్న ది. అది యంత 

నిష్క- రయగునది కాదని తలంపంబడుచున్న ది. 

ఇంకను ‘Barograph’ అనబడు వేరుపరికర 

ము కాగితము పె గీతలం గీచి 'తెల్పునది. 

Pressure changes సరిగా తెల్పుచుండునది 

కూడ గలదు. 

చుంపరేచరు నెజుగ “్ఞిరా్తమాటో రన 

బకు యంతపరికర ముప యోగింపంబకుట యెల్ల 

కెతీగినచే. Maximum Temperature 

తెలుపు ధర్మామిోటరొొకటియు, minimum 

"బంపరేచరును చెలుపు తెర్ళ్మోమిాటరొకటియు, 

Thermometer పకడియు, Dry 

Thermometer ఒకటియు, ‘Slevenson 

screon’ అనబడు నీడనిచ్చు తెల్పనిరంగుపూ 

యంబడిన “పెళ్టైయందుంచియారుబయట నెత్త 

గుతావున నమర్చి యుంచెదరు. ఇందువలన 

సరియగు వా కావరణసితులు తెలియ ననుకూ 

లించును. -w6t Thermometer కిందిభాగ 

మున. చెల్ల బట్టజుట్టి, సదా సీటిపవావాముచే 

గుడ్డందడుపుచుండున ట్రమర్చుదురు. wet Dry 

Thermometer లభేదము relative Hu- 

midity నెరుగ విలగుచుండును. మంచుసమ 

యమున ౦0887 weather) రెంటికిని భేదము 

గాన్నింపకుండీనను వర్ష ములందు వ్య ఆస సముం 

'డెడిని ఇంక Wind force, wind direc- 

tion, వర్ష పరిమితిని దెల్పు Rain gauge 

లంతటను వ్యావించియుంట నెల్ల "అజీంగిన చే, 

కడపటి యంతిపరికరములం దింకనfHy6to- 

wet 

graph” అనంబడునది కురిసిన పర్ష పరిమితిని . 

తనకుందానె రిజ స్టరుచేసికొనుచుండునది. సూర్య 

కాంతిని ఆకాంతి గల్లించు వెండిని "తెల్పు యంత 

పరికరము నక “Campbell stokes Sun- 

shine recorder” అనిపేరు. 

| Tropics నం దప్వుడప్పు డచ్చటచ్చట 

2499 మోానౌరాశి (అధివతి గురు (డు. ) 

Stroms, Hurricanes, Whirl winds, 

Typhoons మొదలగు వా ఠకావరణ(పుచికాకు 

లును నమెరికా సంయా క్ర రాష్ట్రములందు 

‘Tornado’ లనంబడు తుపానులును, చలి బేళ 

ములందు ‘నోtంrmMs? అనంబడు తు పానులును, 

నంభవించుచుండును. వీనికి;- (1) Irrigular 

heating of atmosphere, (2) Meeting 

of two great air currents of diffe— 

rent temperatures-మొుదలగునవి యు, 

Turbulences ను, కారణములని తలంపంబడు 

చున్నవి, ఇంక నిట్టి కారణమ్ములనుండియే సుడి 

గాలులుగూాడ6 గలుగనోపు. కాని తు పొనులం 

నార్చి వవరించుటయందు (1) పలుచబడిన 

గాలి యొత్తిడిగలగాలి నెదుర్కొ-నుటయందు 

దానిం జుట్టి తిరుగుననియు, (2) ఒ త్పిడిగల గాలీ 

పలుచనిగాలి వెవున కరుగుతరి, నీరు పల్లమునకు 

వలే? బవహీంచు లవణము గలది యనియు, 

(కె) High pressure నందు వాతావరణము 

శాంత మై కదలిక తగ్గి నిశ్శబ్దముగ నుండుననియు, 

(దీనికి ‘Anti cyclone’ అనిపేరు, (4) 

Low pressure నందు, వాతావరణ మల 

కల్గోలమై కదలిక గ ల్లియుండు ననియు (దీనికే 

‘Cyclonic weather’ అనిపేరు.) నెజుంగం 

దగిన ధర్మములు నాలు కనిపెట్టంబడినవి. 

ఈక్యాన్ర్రుసంబంధమున నింక నెబుంగందగి 

నవి దశ మేఘుములనామములునుు పొగమంచు 

(Fog), మంచు (Valley mist), న్టీటు 

(Sleet), వడగండు (Hail stones), ఆ 
య 

కాశ పురంగులు, నింద ధనుస్సు లుగలను. వాటి. 

గూర్చి యాయాతావులందు. గనవలయునుం 

(ల ననా హైనా. జూడుండ్రుం 

మోటియర్--(వర్నోలెట్సు చూడుండుళ 

విరానరాని(ఆ ధిపతి గురు6జల)- ఇది 



మామాంసాశాస్త్రుము 

పూ ర్వాభాదా) నకతిిమునందలి 

పాదము, ఉ _తృరాబాదా), రేవతి నక్షుతము 

లందని యొన్మిదిపాద ములును కలిసియెన డా 

పాదముల రాశి. వమాణము నాల్లు ఘటిశలు 

లేక ఒళ గంటయు, ముస్పదియారు మినిట్ల 

నాలన 
౧ 

“కాలము. 

మిన రాశి సామ్య రాశి, ద్విస్వ భావ రాశి. 

బాహ్మాణవర్ష రాశి, శ్రీ స్వభావరాశి, స్వచ్చ 

వర్షము. పూర్ణజల రాశి, ఉ త్తరదిగాశి, ఉభ 

యోదయరాశ్సి పగటిబల మధికము. పాదము 

లందు బలమని చెప్పంబడీ నది. 

మో నరాశి గురునకు స్వవ్నేతిము. మూల 

త్రికోణ మెప్యరికిం గాదు, ఉచ్చ శువీనకను 

పీచ బుధునకును మిత్ఫక్షేతము. రవికుజులకును, 

సమన్నె త్రము చన్ద్ర; బుధ, శుక్ర, శనులకును 

నై యున్నది, శతు 9క్షేత) మెవ్వరికింగాదు. 

మానలగ్నమునకు రని సద్దస్థానాధిపతి;చం 

దుండు పుచమస్థానాథివతి; కుజుడు ద్వితీయ 

నవమస్థానములకును, బుధుండు చతుర్ద నష్టము 
వ గురుండు లగ్న ల రాన ములి 

కును, ళు కుర: డు తృతీయాష్టమస్థాన ములకును, 
కని ఏ కాదథ ద్వాదశ స్థానములకును నధిపతు లై 

యుందురు. 

మోమాంనాశాస్త్రము --- మొోమాంసా 
ఇాస్రుము వేదముల కుపాంగముగ నెన్న (బడు చు 

న్నది. “మీమాంస” యన విచారణ కర్ణము, 

తొల్సింట జై మినిబుమీ. మొమాంసన రచింప. 

చారంభించి, ౧౨ అధ్యాయములు సూ తము 
లుగ వేదార్షవిచారణ రచించెను, విదపవాఇసరి * థి ల్ు 
యుత్తరమిమాంస రచించెను, ఇది నాల్లధ్యా 

యములు, నూత్రేములుగ రచించెను. వీదప 

“మధ్యమమిమాంస? యను సగుణబ Sa 

పాననము, మం(తాధి చేవతోపాస కావిధా నము 
శచింపంబ డెను, 

2500 మామాం సాశా(న్ర్రము 

౧ పూర్యమిామాంస-దీ వినికర్ణమిగామాం న 

యనియు నందురు. ఇది జెమిని రచించిన 

సూత్రములు. దీనికి శబరర్షి భాహ్య ముర చించెను. 

మాధవాచార్యు(డు దీనియర్గములను స్పష్టపజచి 

వివరించుచు, “జై మినీయన్యాయమాలావి స్తరో 

మను నొళ వ్యాఖ్యను శ్లోకములతో రచిం 

చెను. ఇందు పండ్వేం డ భ్యాయములు గలవు 

ఒకటి రెండు నాల్గు ఐదు అరు, వ్డు, 

ఎన్నిది, పదునొకండు, పంజెండు అధ్యాయము 

లయం ద ధ్యాయమునకు నాళేసిపాదములును, 

తక్కిన మూడు, తొమ్మిది, పది యధ్యాయ 

ములయం ద ధ్యాయమున కన్ని బేసి పాదములు 

ను మొత్త మజువది పాదములు గల్లి, వ్ని 

యందు ౯౧౫ అధికరణములుగను, 

నూతీములుగను వివరింపంబడీనది. 

పూర్యమిమాంసక ర్మ వతిఫాద కము, సత్క 

రసతృ్ళలమున్వుదుష్క-ర్మ దుప్ఫులమును, నింద్య 

కర పాోణమునకు బంధనానుభవములను విధిం 

చుధర్శమున వేదార్గముల వివరీంచెడిని. ఇందు 

కర్ళ (పథానము. జ్ఞానము ంగముగపశ్చె(బడెను. 

ఈవివరణమున సదర్గవాదము, ససదర్థవాదము, 

భక కోగము ననుత్సివిధవాదములు గక 

నంబడినవిం శర్మమిామాంసకు “భాట్టదీవిఠోో 

యను ఖండన గంథమును ఖండ బేవ్చండు రచిం 

చెను. కర్శ్మమామాంసయందు భక్తికి తావే 

యాయంబడ లేదు. 

౨. ఉ త్రరమోమాంస- దీనిని “బివ్మామో 

మాంసోయనియు నందురు. అది వ్యాసుండు 

రచించిన నూతిములు. దీనికి వేర్వేజు మతము 

లకు వేర్వేజు భామ్యములు గలవు, అద్వైత 

భావ్యము నీలకంఠ లేశ శీంకంఠుండు రచించి 
నది, శంకర భగవక్నాదు ల్లొశ భావ్య మును 

రచించెను. రామానుజీయ వెనవసిద్దాంతమున 

కౌయన శ్రీ) ఛామ్యో మను పేర విశిపాడై కత 

Des 



మిమౌాంసాశాస్త్రుము 

సిద్ధాంత పతి పాదక భావ్యము రచించెను. ఆనంద 
త్రీ మి చెంత 9 Tags టై సెద్దాంతప్యతిపాదక భావ్యము 

రచించెను. ఇంకను శవా ద్వైత భామ్య మను 

నామాంతరము గల “థీంకర భవ్య మొకటి 
శ్రీపతి పండితే స్వామి రచించెను. దూ ర్యాస 

రః ౭ 
కటి కలదు. విష్ణు పౌరమ్య ముతో నద్వైత భావ్య 
మింకొకటి కలదు. ఇటుల సెక్కు_భావ్య ములు 

వాగయంబడి నవి. 

వ్యాసనూ తము ల సంఖ్య సరిగా చెలియ 

కున్న ది. అట్టి గ౦ంథము లేదు. వమతసుల 
లు P 

భామ్యము ననుసరించి యూదులు సూత్ర 

సంఖ్య నెబుంగుచున్నారు. అధికరణముల సం 

ఖ్యయు నాయా భావ్యములందు వేర్వేజుగనే 
యున్నది. భారతీతీర్థస్వామి యై (త భావ్య 
ముపై వ్యాఖ్యగ “ వైయాశళికన్యాయమాలా 

ల బత వును గృంథమును శోకములుగ రచించి 
వాలి 

౧౧౫ 

యు న్నాండు, 

అన్ని భామ్యములందును సూత్రము లాశే 

రీతిని వాడ బడ లేదు. తమకు వలయునధికరణ 

ములకు సిద్దాంతధోరణి క మువగురీతి నొక్రొ_క 

సూత్రము నవసరము వెంబడ్ విభజించియు, 

రెండునూత్రీముల నొకటిగం గల్సియు,తమతమ 

యర్లముల కనుకూలించుటకుం దు చు మొద 

లగు వర్షములను లోవీంపం జేసి యుం, గల్స్పించి 

చేర్చియు, మొత్తము నూతములవరుసం దప్ప 

నసీయక్క యవసరము లగు నధికరణముల. 

గుదుర్చుకొనిరిగాన సూత౦ముల సంఖ్య వే ర్వేజు 

మతస్థుల భామ్యములందు వేశ్వర యున్న ది. 

ఇంక నధికరణముల సంఖ్య వేజగుటకుం దోడుగ 

నాకొ),కచో రూపమే మాటి యున్నది. 

భావహ్యక_రలు తమతమ పాండిత్య బలములకొొలంది 

ప్రజ్ఞ లం బ్యదర్శించిర్కి అద్వతపృతిపాదకమగు 

2501 మాూారాఘహౌెయి 

నీలకంఠ భామ్యమున నధికరణములు ౧౯౦ 
సూత్రములు *ర౬; అద్వైత ప్రతి పాదకమగు 

న ంకర భావ్యుమున నధిశరణములు ౧౯౧,నూ త 
ములు ౫౫% ఫ్య; విశిహ్నాద్యెత |పతిపాదక మగు 
శ్రీ భామ్యమున నధిశరణములు ౧౫౬, సూతం 

ములు ౫ రను, దైైతసిద్ధాంత (పతిపాదకమణగు 
మధ్యభాహ్యమున నధిశరణముబు _౨_౨౬, 

సూత్రములు ౫ీ౬రమ్క గాననయ్యెడిని. ఈ భేద 

ములిట్లున్న ను వె మాసిక బవ్యాబిరామాం సా 

భాహ్యము లన్నియును నాలు గధ్యాయములనే 
గల్లి, సితి యభ్యాయమునను నాల్లేసి పొద 

ములు గల్లి యున్నవి. వీట్టయన్ని టియందును 
జానమో లేక భ్ఞయో ప్రిధానముగను, అం 
దొకటి వేజొకదాని కంగముగను దనరుచు, 
కర్మను నిరసింపక వేరొళయంగముగం గకొను 

చుండును. 

ఈ సందర్భమున సీ బంవ్మానూతంములను 
రచించిన వ్యాసర్షి స్వకీయ మతసిద్ధాంత మెద్ది 
యో వివరించుట దు స్తకము. దానినిగారవించు 
ములే సిద్ధాంతేముల వారు వ్యాసర్సి మతమును తమ 

మతమే యని నమ్ముటయు వచించుటయు 

విధాయక మే. మ ధ్వమతభావ్యుమున వ్యాసర్తి 
తన నిజముకసిదాంత మదియే యని వచించి 

నటుల వాాయంబడ్ యున్న వె 

వ్యాసునిధర్మమందు కను వృథానము; 

కర్గయా భక్తియు నంగములు భక్తి జానమూ 
యుక్కొ_ పరిణాముముగనోో వికారముగనో 

తలంప. బడినది. 

సారాణాయి--మోొ రాబాయివమవుతసులసి 

చెప్పుచుడు బలమైన వాడుక గలదు గాని సిజి 

మున నది యొకమతను కానేరదు, మారా 

బాయి చిన్న నాటినుండియు గొప్ప భక్తు రాలు. 

ఈమహానీయ భ క్షశీలవికనుశకము ౧౮౭౫ 



విార్రా చిపదవము 

మోరతునగరమున విజయము న్రిను సన్దారునకు 

పుతోకగ జస్టించి చక్కగ విద్యాభ్యాన 

మొనర్చి కవిత్వము జెప్ప నేర్చి, మేవాడుమహో 

రాగణావారి పట్టమహిపియై వీదప గొప్పభక్తు 

రాల్రై. బృందావనమున శేగి కృష్ణునియందు 

భ్కితో ననేకములు కీ రనముల రచించెను. 

“పం మేళ్వరునంద లిభ శక్తియే వరమార్థసాధన” 

వని యామె బోధించుచుండుటచేే నిది యొక 

మతమని వాడుకొగలెను; గాని మతలశు ణము 

లతో నీమె యేదియు నేర్పజచియుండ లేదు, 

వజమండలమున నీమతస్థల మని వచించు 

వారు కొందరు గలరు. వారి కిడియె 

తము. -ఈమె శ్రీకృవ్ష్ణవిగవామ.లో నెక్ళ్టమై 

ఈంరర్థానమైవా యెణను వాడుక గలదు. 

పిరార్డా బిరుదనరు-ఇది పారశీక జేశ (పు 
చిరుదము, అట నామమునకు. బిదప నుంచిన 

ప్యభుణారవము ను, నామమునకు బూర్వము౦ 

చిన న దో్యోగ గారవమను, విద్యాగారవమును 

నిరూవించెడిని, 

విదాం 

వహమ్మడీయ.ల సంబంధమున భరతటేశ 

మునక్ష(గూడ నిది జ గరుడ క్రొొందటు 

జఒజమోొం౦ంచారుల 8ది వంశ పరంపరానుగత మై 

దసరుచున్నది. Addisions? spectator 

నందు మొరాి యన “స్యష్న దర్శన” మది 
జ 

యుకకథనము గలదు. అది బహుళ; మృగ 

తృవ్వదర్శనమునుండి యేర్చ్పడినకశథన మామీార్లా 
లిణ జ 

పండీతు(డుగ నుండునని తోచెడిని. 

వంంంచవరంయరారగో త్రమం--(శ ండిల 

గణము చూదు: డుం) 

ముంచికాయంన లేక ముంజకాయన 
గోతవుం--(ఉపమన్యుగణము యూడుందు.) 

నవంంంజవుహారాజు---అవంతి చేశ మేలిన 

నృషతిం సుప్కసిద్ధండగు భోజమపహారాజువీన 

2502 ము కవేణి 

తండి). ఈయనకడ నే వాలాయు(థుం డను 

న ప న స నా! ముంజునికాలము 

క్రీ, -వె, ౯౭౪-౧౦౧౦ యని కొంద అనెదర్ను 

(అవంతి దేశము చూడుండు. ) 

ఈయన మాళవరాజ్య మేలినభూ పతి, ఈయ 

నకు “వాక్కతి రా జనుబిరుద ముంజె నంట. 

ఈతనియాస్థాగమున ధనంజయా(డను (దశరూ 

పకకర్త విద్వాంసుం డుంజెడివాండు, ఈయన 

కాలము క్ర. శం ౯౯౬ సంవత్సర పొంతమని 
'తేలుచున్నది, (ధనంజయుండు చూడుండు- 

భోజమహా రాజు చూడుండు.) 

ముంజాదీపికోద్దరణన్యాయము 
ముంజగడ్డిలోని లోపల గడ్లిపొరందీయ 6 బయ 

త్నించుట జరుగనిపనియనియర్థము. 

వుంంజేతిరంకణవంంల కద్దమెందుకు? 
(ఆంధిలోకో క్రి 

ముండదేశముం --- ఇప్పటి ఛోటానాగ 
పూర్ చేశమునందు రాంచీమండల మనంబరంగు 

చున్న పీ చేశమునకొక ప్వుడాదిని “ముండ చేశ” 

మని వాడుకయుండినటుల వాయుపురాణము, 

పూర్వ. ఈగ యందు. గ'ననగును, 

వంంండ్రపంది -(చీదుపంది చూడుండు.) 

ముందుకుపోతే నుయ్యి, వెనుకకు 
గోతెగొయ్యి--- అంధ్య/లోళో క్షి, 

వంంకుందతాళవంం- (తళములు చూ.) 

ముకుళహస్తమం--- (వాస్తాభినయము 
చూడుండు, భరతశా(స్త్రుము చూడుడు.) 

ముక్తవేణి — దీనిని తి బేణి యనియు 

నందురు. బంగాళా దేశమున, హుగీ మండల 

మునందుు బంళ చాటి పురము కడనున్న గా 

మము. గంగాతీరమునం దున్నది. ఇట గంగా 

నది మూ.డుపాయలుగం జీలును, వాటిని గంగా 



ము శవా సవృమౌననము 

యమునా సరస్వతులు తిరుగ నిట జీలినవందురు. 
'అలహాబాదువురముకడనున్న తి) వేణిని “యు క్ష 
వేణి (కూడికృయనియు, నిట (శీజెనీగామము 
కడ్ఫ'ము క్ట వేణి? (జీలిక యనియు నచటివా 

రచెదరు, 

ఇచట గంగాతీరమున గొప్ప శ్చ శానము 
కలదు, ఇవాల దూరమునుండి ఛశవముల నిటకు 

దవానపజుప( ఊెతురంట. 

ముక్సహస్త వృక్షాసనము . యోగ 
శాస్త్రమున జెప్పంబడిన' యాసనము లలో 

నొకటి. రెండఅచేతుల నొకటి కొకటి యొక 

మూరెశుదూరమునం దుండునటుల నేలమోపి, 

వాటిఉనికిపె శరీరమును పెకి నిలువంబెట్టి తల 

క్రిందుగా వేలం జేసియుండుట. ఇందు వలన 

నపాన మగత యగునని చెప్పబడి సది. 

వరుకాసనముం--- యోగళాన్ర్ర మునం 

'జెప్పంబడినయాసనములలోనొకటి, ఇదిసిదాసన 

మునకును సంబంధించిన అ వాంతరభేదాసనము, 

ఎడమకాలి మడమమ సీవనిసానమం దుంచ్చి 

దానిపై కుడికాలిమడమ నుంచి, తక్కిన వన్ని 

యు సిద్ధాసనమువలెనే. (సిద్ధాసనము చూ). 

వరు కి--- ము క్షి యన విడువంబడుట యని 

యర్థము. సా భారణనముగ సంసార (కర్ర బంధ 

మునుండి _విడువబడుట _ (తప్పించుకొనుట) 

యని భావము. వేర్వేటుముకేములందుం చాణికి 

వేర్వేణు విధములుగ ముక్తులు చెప్పబడినవి. 

ముక్సులు ద్వివిధముగ నుండును. ౧ జీవన్ముక్తి క్రి 

తాను జానవంతుండై జీవించియుండుతరి, కన 

జన్యమగు More నుండుట జీవన్ముక్తి క్రి" 

యనియు, ౨ నురణమునకుం బిదప (శరీరమును 

విడచి) ము_క్తినందియుంట విచేవాము క్షి యని 

యుజెప్పంబడును. 

ముక్తినాథక్షేత9 వంం--- చే పాలచబేశమం 

2508 ము _క్రీశ్వరశ్నే త మూ 

దలి ము క్తి రాధక్నే తము. గండకీ నదీతీరము నందు € 

గాక, నదినుండి చూ జు మైళ్ళ దూరమున ౨ దోర 

పుణ్య సరస్సు నంటి యున్నది. ' దానిని “ముకి 

సరోవర్” మవ మయెదరు. ఇచటియెక్తు సము దంపు 

సనీటిమటము పె పదునేమువేల యకుగులుగ. 

జెప్పంబడినది. కాఘేంమా యమపట్టణము 
నుండి యాగ్నేయదిశగా పది లేః పండెంండు 

మైళ్ళదూరము నం దున్నది. ము క్తిసరోవవము 

నందు నూటయెొన్నిది జలబుమ్భుదములయుదక 

ములు చేరును. ఈప్నవావాములకు విష్ణు దేవుని 

యప్రోత త్ర రశ తనామములేే పేర్లు వాడుచున్నా రు. 

హు వాటిని శ్రీకారము లనియు నందురు. 

ము క్తినాధమునకు నేపాలములోని పోఖా "పట్ట 

౯ణ౭ామునుండీ రజ్నాగ్లామిదుగా మంచి బాట 

కలద(ట. వాల యాత్సస్టులు వచ్చుచుండు 

తావుగ నున్నది. ఆగను నేలియందు యా, త్రస్థు 

లధికము. ఇచటినుండి “ండకీనది కరిగి, న్ 

గామములం బట్టి, గాంపోవుదురు. ఇచటి 

చేవ్రడు ముక్రినాధనా రాయణస్వామిం(౧ సాల 

గాభమక్నే తము, ౨ సాల్యగామములు, 3 గండకీ 

నది ౪౮ నా రాయణిసాల గామవ్షేతము, ౫% రిఖే 

వర (వృాషీ కేశ) శ్లేత)ము చూడుడు.) 

ఇచటి కాళీగండకీనదిని “కర్తా లీనదోో యని 

టిజెట్లుచేశస్లు లనెదరు. ఇచటికి టిబెట్టు దేశపు 

సరిహద్దు సమాపముగనే యున్నది. ఇంక నీ 

అ ee యనియు 

“దిలానది?? యనియు, “సాల, గామి”? యనియు 

వేర్వేజు చేశములవారు వాడుచున్నారు. 

ముక్తీశ్య రక్షే త్రము (లేక ఫుడ్ ముక్తే 
శ్ష్యరపుంం)— త్తది తొంటి వా్తినాపురము 

సంజుండిన ము గ్రీశ్వరశి న్నే తము. గంగానదీ 

తీరము. నదియొక్క- కుడితీరముసం దున్నదిం 

ఇప్పటి మేరతుమండలముభోనిది, మ వోభారత 

“విలా గాము” 

లో 



ముక్క-లివీట 

(పసిద్దము, ఇట,వా స్టినావురమున రాజ్య మేలి న 

శ్రంతేన మహారాజు గంగను వరించిన తావు. 

వచేట శార్దీకవమానమున నిట గొప్పస్నాన 

యాత జరగుయండును. దానిసీపోంతవాసులు 

“కా ర్రీకమేలా?' యనుచున్నా రు. లత లకొొలం 

ది ప జ స్నానార్థ మిట శేకేట నరుచెంచుచుం 

దురు. వారిర్వురు కలసినదినము పౌర్లమి గాన 

నది స్నానయాతయందు ముఖ్యదినముగ 
చెన్న బడుచున్నది. 

వంంక్కలిపట--- ఈపద మిటుల తప్పు 

rand: బల్క-౯బడుచున్న ది. లకి గాని దీనిసరియగు 

రూపము “ముక్కా-లి (మూయకాళ్ళ) వీ వీటో 

యని యెొబుంగు నది. 

ముక్కు ఊఉ ండేవరకూ పడిశవేంనా? 
(ఆంధిలోళో క్రి) 

ముక్కో టివీకాదశి- (మహావ కాదళులు 
చరాడు(దు. _వెకుంఠ వకాదశిచూడు:డు.) వువ్యు 

కంద ఏశాచక్ (పండుగలు చూడుండు. ) 

ముఖ మస్తితి వ క్రవ్యం దశహస్తా 
హరీతకీ --- ఆయుర్వేద _వెద్యశా(న్రుమున 

కెరక్కా-యగుణములం చెల్పుచు నుడివిన సం 

సకాత భామయందలి లోకో క్రిం 

ఒకముఖము, పదిచేతులు కరక్కాయకున్న 

టు చెప్పవలె ననిభావము. ముఖము 

స్థితింబట్టి పనిశేయుననియు, పదివేతు లన నంత 

ఖలము7గా పనిచేయుననియు భావము. 

వుంఖవంం వెలవెల(బాజుట(వెల్లం 
బోవుట)-కరీరముయొక్క_ చర్మువురంగు దాని 
యుపరిభాగమునం దుండేెడిని. (శరీర చర్మపు 

శంగు చూడుడు), అది ర _క్ష వ సారము 

వలన. బ్రదర్శింపంబడుచు, ననంగా నింకను 

ముందరికి నెట్ట(టబడుచుు దాని నిజసితి చికి 

౫న్నడుచుండెడిని. బఇ్రట.ల వెకింగ న్పట్టుచుండుట 

2504 ముఖమువా(పుతో పండ్లనొప్పి 

ముఖమునం దధికముగా జరుగుచుంజెడీని, ఈ 

ర _క్షపసారముళరీరమంతటికి వాదయమునుండి 

పాంరంభమై, యట నూవీరితీసిన గాలినుండీ 

“ఆక్సిజెను? రక్తమునందు. 'జేరినపిదప నే (ప్రారంభ 

మయ్యెడిని. (ఆహా మోగ్ల్గో బిన్ చూడుడు. 

రెడ్ సెల్చు చూడుడు.) హృదయ మెల్లప్పుడు 

మేధస్సు (Brain) నం"దేర్పడుని థా నము మేరకు 

ననిచేయునది. భయము, లజ్జ నిరాశ మొద 

లగునవి వృాదయమునందు. గల్లుతర్తి నాడ 

యమునుండి ర కపివాహము తగ్గి లేక కేవల 

మాం(గిపోయి, రక్రసాంవముతో రంగు ముందు 

నకు ముఖమున పితిఫలించుట నిలిచిపోయి, 

ముఖము వెలవెలయాజుట్క, (వెల్ణలబోవుట) 

(ఇంచుక తెల్లనిధాతువ దోచుట) సంభవించే 

డిని. ఈ తెలుపు,(ర _క్రహీనమగుటు) తెల్లనిసౌంద 

ర్యము గాక "వెలవెల.చాజుట గా6 జెప్పంబడినది, 

ఇట్టి సందర్భస్థితి కే “ముఖము గంటుపెడిలే 

రకము లేదు” అనాలోకో క్రిని వాడుచుందురు. 

దీని కాంగ్గమున “P&]6అనియెదరు. భంకము, 

అవమానము సధికమగుతరి కొందరికి గుండెలు 

కొట్టుకొనుట గూడ నాంగిపోవునంట, మూర్చ, 

మృతి, ఇట్టతేరిం గల్లునందురు. బలహీనమనస్టు 

లకు 'మేధస్పునంగూడ రకృపంవావా ముండక 

యాంగిబోపు నట. 

ముఖమువా(వుతో పండ్లనొప్పి 
నోటపండ్లుండుగాూడులయం'దేకారణమువల ననో 
విషసంబంధ పదార్థము పారంభమై, క్రారిక్తి 

కొంచెము చర్మము వుండె చుట్టుపట్ల వాచెనేని 
3 ఆగూళ్ళునుండి ెడీవోయి నర _క్రము పుండునీరు 

బయటికి రాక, లోన చిగిసిపోయియుండును. 

దీనిని “పంటినొవ్సి* యని యందుము. ఈ వాంవు 
తరుచుగ ముఖముం సిద్ధమైయుండును. ముఖ 
మున వాంపు గన్పించెనేని తరుచుగ నది పంటి 



ముఖరోగములు 

నొప్పియనియే గహించునది, 

వుఖరోగములు-నోటియందు జనించు 
నమ స్టరోగములకు “ముఖరోగము” లనిేరు. 

వంంఖవర స్సు-వాదయమందు (గల 

సేర్గతంలను ముఖమునందు. గాననగుట యెల్ల 

శెరింగినరవాస్య మే, ఆనం దమయు(డగుసంతృ ప్త 

హృయా (డును, శ్రేశవృాయు(డగు దుఃఖవూరి 

తుండును  యోచనలచే నాశ ఏవింపంబడీన 

హృదయముగలవాండుం గూడ త సముఖవర్చ 

స్పుచే ఖ్ నెజటుంగం జేయు చుండును. 

వయస్సు గడ చినపొలంది మనుష్యులముఖమనున 

ముడుత లేర్చడెడిని. 'యోగ్యునిముఖవర్చస్పు 

వయస్సుతో సధికమగుచుండును. కటిలుని 

ముఖవర్చస్సు వయస్సుతో తీణించుచుండును. 

దుర్మార్డనికి దుర్వర్పస్సు ల్సి _స్గరించును. 

వాం క్ళదశరకురదు ముఖమున దలిచళ్ణుము 

పలుచగ్ననె సాంగనట్టిళ కిని గోల్నోవును.దీని నే 

యావనపటిమ నీరసించుటగా నెజబుంగవలసి 

యుండును. ముఖవర్చస్సు మి నళ్ళుద్ధిని బట్టియే 

యుండునను నది మూలసూతము. హృదయ 

మందు స్థిరపడియున్న లతణములనుండియీ 

ముఖము నందలి చర్మము. గదపుచుండుట పరి 

పాటియెయుండెడిని. అట్లుతేటుచు కదలుతాను 

లంచే మడ తలుపడుచుండి, రానురాను వయ 

స్పుగడచుకొలంది నాతావులందు “రేఖ లేర్పడు 

చుండును. ఇట్లే దూరాలోచనము, సదా 

యోచించుచుండుట, శష్టములకుం చాల్చడి 

వేయు యోచనలు మొదలగునవియు ముఖ 
మునం దా నవాళ్ళనుగల్లిం చెడిని, ఇటుల వయో 

ధిశదథయందు ముఖమునుండి లవతణను లెటుం 

గనయ్యెడిని. ఇంకను వయస్సు గతించిన 

శొలంది చర్శమునందు సాలపశ్ల క్రి (Elas- 

$10143) తగ్గచుండును, అత్తరి శరీరచర్శముపలు 

814 

2505 ము చికుంద ము (చెట్టు) 

చంబడుటయు (6 గలదు, అట్టిస్థితియందు ముఖ 

చర్మము నున్నగ నుంట పాొరంభమగును. 
(క్వగిందియము చూడుడు). 

ముఖ్య బాంద్రవరాన సరోనదిల ను 

ముగి9 గోత్రముం --- (ముద్దలఉవగ 
ణము చూడుడు. 

ముచికుందుయశ) — ఇత్వ్యూకుసంతతి. 
నూర్య వంశ కు లయుడు, బుషీయెన తపసి. 

కాలయమవనుని నీరుగా కరలగించినవాండు. తండి 

మాంధాత వక న; తల్లి విందుమతి, (శశి 

బిందుమవోరాజుకమా-ర్ర. సోదరులు వురు 
కుత్పుండు అంబరీష కు, తోబుట్టువులు సౌభరి 
యనుముని భార్యలు ౫౦ మంది. ఇతండు 

శ్రీకృష్ణభ వ్షండై ము క్తినొంచదెను. 

ముచికుంద సరసుఇ-- ఢోల్న్బూ క 
(నంస్థానమునుండి సశ్చిమముగ మూడుమైళ్ళ 
దూరమున “ముచికంద*” మనుసరస్సు కలదు. 
ఇది మగధరాజగు జ రా సంధునిమితు9ండును, 

కాళ్లీరభూ పతియు నగు కలాయవన (లేక ఒక 
టవ గొనార్డు) భూపతి, ముచికుందర్షి నిద్రించు. 

చుండుతతి సద్దుచేసి నిదగభంగము గావించి, 

యాతనికోపాగ్ని కాహుతలియై మడిసిన తావు. 

ఇట తొల్లి యొక పర్వత ముండజెననియు, ముచి 
కుందాశ )మముండిన తావనియు విమ్దుపురాణము: 

౫-౧9 యందునను వరాహపురాణము ౧౫౮ 

అధ్యాయము నను విశ్రంసలు కలవు. 

ముచికుందము(చెట్టం)-_దీనిం గూర్చి 
సరిగా తెలియదు, దీని వేరురసము, లేక యాకు 

రసము, లేశ కపాయము, ముఖరోగమును 
ర_క్ట్వపెత్యమును, శిరోరోగమును వోంగొట్టునసి 

చప్పంబడీనది 
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ముత్తమున ఏ సంగములందు ముడిబెట్టుట 

యన కలువుట కరము, వలయుతరి 
కొనలంబట్టి లాగినవో ఏకివోవుముకికి 

ముడి) *'య నెదరు, 

మిగిల్చిన 

“కాటు 

2507 ము ల్యేము. 

ff {hte NM Heed 
ల్ aff Hi ర వు! స 

శ క f 

ఇంకను భారత బేశమునం బుణ్య క్ర్రీల కదు 
ముళ్లు విధిగా నాచారమునందు నిర్ణయింపంబడీ 

నవీ, ౧ జుట్టుముడి, ౨ కు త్రికంటముడి, ౩ మం 

గళ నూత్ఫవుముడి, ల కంచుక (వు(రవిశృముడి, 

౫ చీరముడి. 

ముడి మూరెడుసా(గునా?- (ఆంధ్ర 
లోకో క్రి 

వుత్తవపు లగవుచెట్టు---చిన్నము త్త 

వులగ్మమనియు ెద్దముత్తవపులగ మనియు 

నిది ద్వివిధము. లా, Pavonia. Zeyla- 

nica. (చిన్న ఇా8). Pavonia Odorata. 
(పెద జాతి). ఆంగ్ల. Country mallon; 

నం. బలా. భదోందనీ) హిందీ .ఖురెటి. 

ము _త్తవపులగపు చెట్టు వేళ్ళు పాయ చూర్ణ 

ములు మేహ శాంతిగల్లించి, ఏర్యఫుస్టి, బలము 

నిచ్చుననియు, ఉబ్బుజాడ్యముల నివారించునని 

యు, జ్వరము, రక్తాతిసారము, వాతరోగము, 

శూలల నివారించునని యు, గర్భిణ స్రీ లమంగూడ 

దీనిక పొయ మియవచ్చుననియు నందురు. 

వరుత్వవంం--- లా. Perla. ఆంగ్ల. 
Pearl; ఫ్రెంచి. Perle; సం, మొ క్లికమ్. 

ముత్యము నవరత్నములలో నొకటిగం 

జెప్ప(బడినది. ముత్యములు నీటియందు ముత్యపు 

జిప్పలం చేర్నడునవి. ము త్రెపు చిప్పలు, స్వాతి 

కా రేయందు వ ర్రించువ ర్రములకు చిప్పలను 

విహ్యకొనియుండునని సామెతగ “స్వాతివానకు 



యుత్యేము 

ముత్తెఫుంజిప్పలవలె నిరీఖీంచుచుంటో మని 
సల్లు చుండుటకలదు. ఒకనుససిద్ధుండగు నాంగ 

రసాయనశాస్త్ర పండితంండు “A pearl is 

nothing more than a small mass of 

carbonate of lime formed by & 

shell fish inside its shell” అనియా, 

చవేతౌకపండితుకు “S66retion deposited 

by many bivalve molluses, and a 

few univalves in the form of their 

layers ef calcium carbonate one 

upon the other” అనియు ముత్యమును 

ఏవరించియున్నా (డు, మరియు నాతంజే “Its 

surface is indented with tiny ridges 

which cause the iridesconce or 

play of colour that gives a pearl 

its characteristic appearance” 

అనియు చెల్చెను. 

ఇంకను బెక్కండు) సరిశోధకు లేకీభావ 

ముగా “The play of colour is due to 

irrigular refraction caused by 

obstruction to light by the nume- 

rous thin layers అని సిద్ధాంతము చేసి 

నుడివిరి. 

ముత్యములు Acids నందు కరంగునవిం 

ఆల్కాాలి (Alkali) సంబంధము గల్లించిన 

రంగును గోల్పోవును, ఇంతియే గాదు. మావవ 

శరీరంపు వేండిశన్న నధికపు 'వేజువేండికి తరుచుగ 

నంద జేయుచుండిన చెడి, రంగును గోల్ప్చోయ 

జీని. ముక్యమును గాల్చిన సున్న మను, 
ముత్యములు ము'క్తెవు చిప్పలం 'బేర్చడును. ఆంగ్ల 

పరిశోధకులు ము త్రెఫు చిప్పల లో "పెక్కుజాతి భేద 
ములు కొలవనియు, నవియన్ని యు ముళ్యముల్యం 

జేయుననియు నందురు. వీట్లకాంగమున “Shell 

fish” అనెదరు. ప )శస్తమగు ముత్యములు 

2508 ముత్యము: 

జేయుజాతికి “Pearl oyster” అని వేరిడ్ 

యున్నారు. (ముత్యవు(జిప్ప చూడు(డు.) 

ముత్యపు చిప్పలు లోన ముత్యములు పెరిగిన 

వీదప భరింపలేనివై నీటమునింగియు౨డ డాలక్ర 

అచ్చటచ్చట పని. బేలనారంభింపగ నే పములు 

వాట్లకే పెన తిరుగుచుంట. గని పెట్టి "వాలము 

వచ్చినదని చిప్పలంబట్ట నారంభింతురు. దానికి 

"ముత్యాలసలాపము”(P6a7] fishing)అని 

పేరు. భరత బేశ్రమునందలి ముత్యాల సలాపము 

మన్నారు సింధుశాఖయందు (భరత దేశమునకు 
సింహళద్వ్పము నకు నడుమను) కలదు. ఇంకను 

పారళీకసింధుశాఖయందలి ౨2170610 కడనున్న 

సముద౦మున ముత్యాలసలాపము బహువురా 

తన మయినది. ఆస్టేలియా ద్వీపము యొక్క- 

పశ్చిమతీరము, క్వీన్సులాండు తీరము, కాలిఫో 

ర్నియా సింధుశాఖయు గొప్ప ముత్యాలసలా 

పములు జరుగుతావులుగ నున్నవి, 

ముత్యములకు నాణ్యము"అని పాణిో ఉండ 

వలెను. అందుపరిమాణము చక్క గంగల్లి, ముత్య 

మునందు నీరుండునటుల స్వచ్చమగు మౌ కిక 

ధాతువు గల్లీన నది మందివెల పెట్టును. చక్కని 

వీల్లలు పెద్దవా రగు చు*డుటమ బెబ్పుటకు ఆని 

ముత్యమువ లోన ని పోల్చుదురు. ముత్యములు 

నల్లని తెల్లవి యని ద్వివిధము, నల్పముత్యేములం 

"శేవల మరుదు. పారశీక చకవర్శికడ నొక నల్ల 

ముత్యముగొప్పనిలువగలదికల ద నిపితీతికలదు. 

కెల్లము త్తేములందు గుండ్భనివి, కోలనివి యాం 

డును. కోలనివి నేలంబడుచుండు నీటివిందువువలె 

నా కారముంగుదిర్చి వికయింతురు. దీని నాంగ్ల 

మున ౫౪౦9 అనెదరు. కొన్ని ముత్యములను 

Pear పండునాకారమున కమర్చుదురు, ఇటీ 
వలీ కాలమునందు మంచి దళ నరిముత్యే వు చిప్ప 

లనుండీ కృతశముత్యములం జేయ నారంభించిరిం 

పిట్రి కాంగ్గ మున Imitation pearls అని 



ముత్యము 

"పీరు, ఇంకను బుద్ధిమంతులు ముత్యపుచిప్పజం 

తువుల కేదియోఫలహారమిడుదురంట, అదివాటి 
గర్భమునం జేరివాటింజుట్టిముత్యము లేర్పడు నంట. 
ఇందువలన గర్భితప దార్గముల (జుట్టి యేర్న్పడు 
ము లేములు పెద్దవిగ నుండి హెచ్చు వెలంబెట్టు 

నంట, పట్టక ‘Cultured pearls? అనిపేరు, 
చిన్న ముళ్వ్యేములు వెల తకష్క_-వగ లభించును. 

మజీయు నెజ్జని చిన్నగుబురులంగల్లిన ము త్తెము 

లధమవుజాలివి, ఇవియావ. ధములలోనికిని కాల్చి 
భస్మము (సున్నము) చవేయుటపను నుసయో 

గీంచెకీని, గొప్ప వారియిండ్ల "తాంబూలమునకు 

ముత్తెపుసున్నము వాడుదురని పితీతి కలదు. 

అద్దములో ముత్తెములవలె జేసి లోన కళాయి 

యు, మెనమును నింప్కి అమ్మకమునకు సిద 

పజచు మాయము ల్తెములు, "లేక గుల్హము రై 

ములు ముల్తేములకు తలవంపులు తెచ్చుటకో 

యన చేశమం దంతటను దొరకుచున్న వి. 

ము ల్తేవుంజిప్పల లోపల, ము త్రెముల కించు 

మించు దగ్గరగ నుండు రంగు గలదు గాన, 

దానితో చెక్కా-లగుండీలు, చాకులవీడులు 

మొదలగునవి కొన్ని చేయుట కుపచరించును. 

ము త్రెపు చిప్పలలో పెద్దవి యెనిమిదంగుళ ముల 

వొడవుగల్లి చిన్నప ళ్ళేమంతగం గూడ నుండును. 

శాస కృముగ జేయంబడిన ముత్య ముల 

భస్మము, మేవా శాంతి పెల్య శాంత్ం గల్తించి, 

ఛూలలు కఫదోవము హరించి యాంశలి 

నభివృద్ధిపణ చుననియు, ము త్రెవుసున్నము తిదో 

వముల వారించి సమధాతువు గల్గించుననియు, 

ము త్రెఫు చిప్పలసున్నము కాక జేసి విరేచనము 

గావించి ళూలల నడంచి, కఫో దేశము నివా 

రించు ననియు జెప్పంబడీనది. 

ముత్యముల చూర్ణ ము నేశ్రద్క నధిక 

పజుచుననియు, నరములజబ్బు చేంగల్లు కాళ్ళు 

2509 ముత్యాలసలా పము 

చేతులువడకుటని వారించు ననియు జెప్ప (బడినది. 

ఆని పాని గ లముళ్యముచౌల లెక్క_గతూయశె 

దరు, అనగా ముత్య నిన్ని చెల యెత్తు గలది 

ముత్యాలసలొషవుం- ఇట “ముత్యాల 
సలాప మనిన సింవాళద్వీపమున కీళాన్యదిశను 
మన్నారు ద్వీపముకడనుండి పు త్తాలముదనుక( 

గల సముద )పుందరినుండి ౧-౨ మైళ్ళదూరమున 

పదిపాతములలోతు[గల సముద జలములందు 

మరుగువిటేశమున “పెర ల్ఫాంక్స? (Pearl 

banks) అనంబడు జలప చేశ మం దని గం 
హింపవలసియు౦డును. వలయన నదియే ఆంధ 

చేశమునకు సమిపమునందు. గలది. అచట 

దొరకినముత్యము లే యిట గానంబడుననవిం 

సముదమున ముత్యంవుం జిప్పలజంతువ్రలు 

జీవింప. గలెకిని. సమ్నుద జల పవావాములు 

(Ocean currents) ఉండినతావుల నివి 

కొట్టుకొనిపోవండ (గను పార్కులు తిమింగల 

ములు మొదల) గొప్పగొప్ప పెద్ద చేంపలు, 

గాొప్పపతులు వీటిని దినివేయకుండ మరుగుగా 
నుండవలసియు౦ండును గాన, నట్టి జల ప'దేశములు 

ఏటి కమరినచో నీముత్య(వుంజిప్ప జంతువులు 

నివసించి బృతుకంగలైడిని, ఇట్టి యనుకూలప 

"దేశముల కాంగృమున “Pearl banks” అని 
యెదరు. ము ల్రెంపుంజిప్పలకు సంస్క్యృతేమున 

ఉస్ట్ర క్తి "యని పేరు, ఇట్టిరత్ ఇగల "పెరల్ బ్యాంకు 

నందు కెరటము లుండక, అందలి జలములు 

నిశ్చలములై ఏ శాంంతింగొనిన ట్రుం డెడీనిం 

వసిం చెడిజంతువులు నిర్భయముగ నిట జీవింప 

గల్లును. ఎంత మరుగైై నను నొళజాతిపతులు 

వీటిని దినివేయుచుండు బౌధయుు పాద్క- 

(Shark) అనంబడు జల చరములు వీటిని దిని 

వేయుచుండుబాధయు, తప్పవు గాన, ముల్యేపు౬ 



ము త్యాలసలావము 

ప్పల జంతువులు విస్తరించి -పెరుగశ్య 

తజఅుంచుగ స్వల్పసంఖ్యాశములుగ నుండుట సం 

ఛభవించుచుండును. ఈచబాధలనుండియే సింహాల 

ద్వీపము నం "బేర్పడిన ముత్యాలనలాప మేకేట 

లభించుటకు మాటుగ రెండు మూడు, లేశ 

నాల్లుసంవత్సేరముల కొకసారి లభించుచున్న ది. 

ము ల్రెపుజిప్పజంతువు లేపేట స్వాతికా_ల్పె 

వానలకొ ఆకు నిరీటీంచునటుల, ము ల్తెవుంజిప్ప 
లు విప్పుకొని నీటిగా నికీతీంచుచుండ, స్వాతి 

వానచినుకు లాచిప్పలందుంబడినతోడ నే ముడు 
చుకొొనును. అదియు వాటికి గర్భ భారణము. 

బోలినది* ఫిబైవరినెలమధ్యను, సింహాల సలాప 

పచెశమున పశ్వస్థితి గల్రెడిని, అవి నీటిపై: 

-జీలుచుం దిరుగులాడు చుండుట గాంచి 

వాటినిం దిన పతులు పె నెగురుచుతిరుగులాడు 

మభయంటంగాంచి, సలాపము గల్లినదని యెజుంగ 

నగును, అత్తరి న్మాపాంతసీమల గొప్ప కలకల 
మారంభమగును. సింవాలసలాపపా9౦తములం 

గల మార్చి కడై గామ మెప్పుడు. నెట్టని 

నుట్టిదిబ్బల సె దీనావస్థం బదర్శించుచుండునది. 

సలాపముగల్లిన కాలమున -నేంబదివేల జనులకు 

నిలయమై, యద్భుతముగ నంగడులనముదాయ 

ముతో గొప్ప కలకలధ్వనితోం గదలికం గల్లి 
పట్టణ మో యనున ట్లుండెడిని, ఇది ముళ్యాల 

సలాపము పె నాధారపడినతా వే గాని, వేజు 

పా)ముఖ్యత యేదియును లేనిది. 

ఫీబ్బవరినెల మధ్యనుండి ఆరు, లేక ఎన్నిది 

వారములదనుక్ నీముత్యాలసలాప కాల ముంజె 

డిని. ఏటినిం దీయుచారు వరూఢ నమ్మాశముగల 

మహమ్మాదియ లుగ నుందురు. పార్టుజలచరజం 

తువులబాధగలుగ కుండ, అల్తాపవి తినామములు 

వాయ(బడినతాయెతులను మేన ధరించి, మరి 

యు నీట మున్లుచుందురు. మవామ్మాదీయేతరు 

లు జనులసందడివలన పార్కులు బదరి పాతి 

2510 ముతా సుకులము' 

పోవునని యనుచుందురు. సాయంత్యమున పడి 

టన్నులబరువు మోయ. గలపడవలను వర్తకు 

ల దై: గుదుర్చుకొనియు, నీటమును(గువారల. 

న్లూలికి. గుదుర్చుకొనియు సాయంత్రము, గాలి 

యొడ్డునుండి లోబారునకు ఏిచుట పారంభింపం 

గనే బయలు చేతి ౧౨ లేశ ౧౫ మైళ్ళ దూ 

రము లోజారున కరిగి దీపములతో రాతి) 

యంతయు నట పడవలయం దుంజెదరు. ఇట్టివి 

సింహూలసలాపమున నూటు లేక నూటయేీంబది 

యనుదిన మరుగుచుండును. సూర్యోదయము 

తోగాలి యాలి నిశ్శబ్దముగ నుండ నీటిలోనికి 

దిగ నారంభింతురు. బలమగు తాిటికి సంచులం 

గట్టి, తాభటినిబట్టుకొని సీట మున్గదరు. తోడనే 

ము తెపు చిప్సలన్సు ధవళ శంఖములను, చిత్సవిచి 

తా కారులు వన్నెలు, రంగులు గల చిప్ప 

లనుగూడ నెత్తి సంచుల నింపి, తాళ్ళ మెననే 

పెకి వచ్చెదరు. అట్టు వారు సీటియంగు ముని 

యటువడి లేక డెబ్బది సెశకెండ్లకాల ముండ 

గల్లుదురు. కొంద రా 

సె కెండ్ల కౌలముకరాడ నందుండ (గల్లుదుర(ట. 

సూర్యోదయము మొదలుకొని పగలు పండే 

డుగంటలదనుక నిట్లు నడచెడిని. అంతట గాలి 

సమ. దీమునుండి యొడ్డునకు వవ నారంభించు 

టతో నాజి త్వరపడి, పడవలు బరువుసంచు 

లతోదరికిముర ల్పెడిని. ఆగుల్లల వేలమును వచె 

దరు. (పభుత్వమువారు దీనికి లైసెన్సు మూల్య 

మునంది టిక్కటట నిత్తురు, ఇది సింవాలము క్యా 

ల సలాపము, 

౦ చా లు ౧.౨౮ 

ము త్రె దున---(ఐదువ చూడుండు, 

వముత్రాసుకులవనంు -- వీరికులోత్ప త్తిని 
గూర్చి వివరములతో స్పష్టముగం 'దెలుపంగల 
గంథచంచయము చాలకున్న ను, వారియం 

దన్నుళుతముగ నీకింది కథనము (వచారనునం 
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దున్నది. వీరు యయాతి మహారాజునక ౧౧ హీరణ్య_సంభి* 

చేవయానయందు( గల్గిన సుతులలో నొకండగు 

తుర్భసుండనువానికి పదుగురువుతు 9లుండిరంట, 

కాలవశమునం జెడి వల చేవత 

యగు నంకమ్మను పూజించుట మాని, యా బే 

వతచే నిహాతు లైరంట. వారిలో నోక్కని 

'వ్యుతు(డగు రవిచేవరాజునకు ౧ కరణమురాజు, 

౨ గంగిరాజు ౩ భూపతిరాజు నను మువ్వురు 

సుతు లుదయించిరి. వారే యూకకలమువారికి 

మూలపురుషు తెరి, వారినుండి యే తూల 

లభివృద్ది నొందిరని చెప్పుదురు. రవిచేవరాజు 

కాలమునుండియు వీరి కంకమ్మ దేవత పథాన 

రతుకకుల ేవత గా నున్న దందురు. 

ముదావతి (సౌనంద)---శండి) విదూ 
శరభుడు భర్త వత్పంధ) మహో రాజు. 

ఈమ కుజంభు. డనురావుసునిచే నపహా 

పాతాళమున చెజయందుంచంబడి 

నది, స! డనుభాపతి ఆకుజంభునిం. 

బరిమార్చి యామెను బరిణయ మయ్యెను. 

(నొనంద చూడుడు) 

ముదునూరి రావులింగము గారి 
బహిరంగలేఖ---ఇది నాగాభరణం దాసు 
మయ్య గారికి వా్ర్రసినది. అందు భక్తి పూర్వక 

ముగ బేవాంగులగోతిములు, ఇంటి పేరులు 

వివరించి యున్నారు. (బీవాంగులు చూకు:డు, 

దాసుమయ్య గారికి బహిరంగ లేఖ చూడుడు.) 

ముదల -ఉపగణవంం---ఇది యాంగీ 
రససంతతి శేవలాంగిరసగణములోని యొక ఉప 
గణము, ఇందిటునదియెనిమిదిగో తములుగలవు. 

మాత్స్యనూ త్రో క్ష గోతఏములు గర 

౧ అపాగేయ, ౨ ఆలవాల,3 చేవజివ్యా 

ర పౌర, ౫ బిడాద్మి ౬ ముగి, ౭ ముద్గల్క ౮ 

మౌొద్దల, ౯ా సాత్యముగి, ౧౦ హాంసజిహ్వూ, 

వారు, 

రింపంబడీ, 

బో ధాయ నసూ త్రో క్రగోతంములు ౧-౨ 

౧ బు స్యూయన, ౨ బుపభాా 9 కార్య 

భాసిత్క ర ఛతవాయ, ౫ జంఘు, ౬ తెరణ, 

౭ దీర్తు, రో వమితాతు., = వృ ప్త, ౧౦ నూచ్చి, 

౧౧ హిరణ్యగర్భ, ౧-౨ పీరణ్యాతు. 

ఇతర గంథో క్ష గోత్రములు ౫%: 

౧ తావార్ష్య, ౨ త్రివేది ౩ దీర్ధజంథు, 

ర భార్య్యశ్వ, సో మౌద్గల్య. 

ఈ గోత ము లకు. బవరరూపములు, (ముద్గల 

ఉపగణము'. 

౧ ఆంగీరన భార్భ్యాశ్ట మౌద్గల్య 

SET ST రః 
౩ ఆంగీరస తానార్హ ర మౌద్గల్య, 

యు ౧ 

ముద్గలగో తవు --(ముద్గల ఉపగణము 
౧ (ఆ ౧ 

జూడుండు). 

ముధ్గలర్షిగో త్రవంం sg 
చూడుడు). ఈగోత ము వారికి? బృోథాన రి 

ఆంగిరసు డనియు, ప్రవరరూపములు ౧ ఆంగ 

రస, మౌద్గల్య, భర్మ్యాశ్వ అనిగాని _౨ 

ఆంగిర స, భర్మ్యాశ్వ, మౌద్గల్య అనిగాని ౩ 

తార్ త్య, భ ర్మ్మ్యాశ్వం మౌదల్య, అనిగాస్వ్త 

గా రెతుములై యుంశుననియు౯ జెప్పంబడి 

నది. శిష్ణ్టుకరణములలో శేఖర మవాంతివార్కు 

పంచాదివారు, తామరఖండివారు, మౌార్జాండ 

వారు, రేగవారు ననునింటి పేరుగలవా రీగోతం 

జుల యున్నారు. 

ముధ్గల లేక పూర్యాతిథిగణ వం 
ఇది అతిిసంతతిలోని యొకగణము. దీనిని 

పూ ర్యాతిథిగణ మనియు నాడుచుందురు. ఇందు 

పదునారు గోతములు కలవు. ఇవి ఆప ప్పంబ 

నూ తో క్రములు. 



ముదలు౭డు 
(2) 

బోధాయ ననూతోి _క్షగోతములు ౧౬ పా 

౧ ఆర్షవ, ౨ గవిప్టిర, 9 గారకి ర గొర 

పితృ ౫ బోధాతు, ౬ ముద్గల, ౭ మౌాద్లల, 

౮ వామ! స్థ) ౯ వాయవాను ౧౦ వాయు 

పూత్తి ౧౧ _వెజవాప్కు ౧౨ _వెతభావు ౧౩ 

వాాలసంధి, ౧౪ శాలిముత ౧౫ శిరీమ్మ ౧౬ 

సుమంగలం 

ఈ ముద్దలగ ణగోతృములు ౧౬ క బ్రవర 

రూపములు ౩3:- 

౧ ఆ తయ అరు నాసన పౌర్యాతిధి, యి 

ఆ తేయ అర్చనానస గావివ్యర్య3 అతి) సుమం 

ల వ్యా వాళ. 

వముద్గ్దలు6డు — అతి, చంద్ర, పూరు 
సంతేతికుతీ)యు (డు. తండి) భర్మ్యాళ్వుండు. 

సోదరులు యపీనరు(డు, బృవాదిషుండు, కాంపి 

ల్యుండు, సృంజయు(డు ననువారు. వుతు9డు 

దివోడా సుం డు, అహల్య వమా ర. 

ఈమె గాతముని భార్య. ఈముధ్గలు (డు బ్రాహ్మ 

ణుడె మౌద్గల్య నగోత)బావ్నాణులవ మరాల 

పురుషు, డాయెను. 

మజీయు ముద్దలుండను వేజొకబుపీ. గల, 

డనియు( దో(చెడిని. ఇతండు నిర్దితవివ యేంది) 

యుండు, శేవలసత్వగుణవ9 ధాను(డు. జ్ఞాని. 

వుంద్రరాజు రావ వున్న కని 
కవులలో మధ్యక వులందుం 'ేర్కొ నంబడిన 

నందవరీక' నియోగి బాావ్మాణుండు, 
లాతుణికుండు. తండింవేరు గణపయ్య. క్ట, వె, 
౧౬.౨౦ పాంతమువా(డ(ట, రచించినది “ా 
సంజీవని” యనంబడు లకు ణగంథము. 

ముద్దుకులగోతీము-- (కంశారకుల 
చూడుడు). 

ముద్దుపళని--ఆంధి కనులలో నాధుని 
అలలో పరిగణింపంబడీనది, ఈమె భోగకాంత. 

అలో వ్ 

వాలదు 

2512 

అందం తథ 

ముద్రలు: 

తంజావూరు కావురము. ఆంధయువతి. తల్లీ 

వేరు ముత్యాలు. ఈమె తంజాపురాధీళుండగు 

ప్రతాప సీంహమహో రాజను మహారాన్ట్రనృవుని. 

యుంపుడుకత్సియ, వె, ౧౭౬౦సం॥5 పాం 

తమున నుండినది. 

ముద్దుపళని రచించినది “రాధికాసాంత్వన” 

మను శృంగార ప్రబంధము. 

వ్య్ళుధ్రబెండచెట్టం- దువ్వెన్న చెట్టుచూ. 

ముద్రలు--యాగశావ్రుమున ముది 
లిరువదియని చెప్పబడినది. యోగశాస్టో) 

చక్రమగు వట్కి-9యా భ్యా నమువల న నాడీశుది 

గలిగిన పిదప దళ వాయువులు నాటి వాటి 

నాడులందు సరాటంకముగ (బసరించుచుండు 

టకును సుషుమ్న నాడిని (బవ్మాంం ధమునఃబపె 

శింపం జేయుటకును, దృష్టి చంచలము లేక ఏశల 

య్యుము స్థిరపడుటకును, వింశ తిముద9ల నభ్యసిం 

చుటకయోగశా శ్ర పద్ధతులు విధించుచున్న వి. 

మజణీయు నివింఛతిముద9ల నభ్యసించుట 

వలన శ్య్వాసకాసలు, ప్రీ హారోగము, కుష్లురో 

గము, సమస్త శ్లేష్మరోగములు నడంగిపోవు 

టయే గాక, పాంణవాయువు సుషుమ్న నాడి 

యందు పి వేశింపవీలుగల్లించు ననియు, సీవింశ్లతొ 

ముద్రలు పాణాయామా భ్యా సము నకు 

బూర్యాంగము లనియు, సాధనోపాయము 

లనియుం చెప్పబడినది. 

వింశఛతిముదలు:-౧ మహాముద), ౨ నభో 

ముద, 3 ఉడ్డియాణబంధనుద ), ర జాలంధర 

బంధముద, స్స మూలబంధముద్న, ౬ఒ మహో 

ws మహో వేధముద 9,౮ ఖేచరీముద), 

విపరీత కరిణముద ద, ౧౦ యోనిముద్క,౧౧ 

న ౧-౨ (ే క్రివాలన ముద), ౧౩ 

తేటాశముద్భ్కో౧౪ మండూశముది, ౧౫ శాం 

భవీముది, ౧౬ అఖ్వనీముద ౧౭ వాళినీ 



ముదాంతుర యు ంతవరిభావ. 

ముద్క౧౮ కాకీముద్ర, ౧౯మాతంగినీ ముదం, 

=౨౦ భుజంగినీముద 9 

పొంద రింకను గొన్ని ముద 9లు గలనందుఠరు 

“కాని యవి పఏసిద్దములు కావు. సాధారణముగ 

వాడుశయందును లేవు: బిటి నిట వివరించుట 

ఆ సమంజ నము. 

వముద్రాక్షరయన్తం పరిభాష - (Prin- 

ters? Terms)-ఈపరి భావ శీవలము ముద్రా 

తురశాలలవ్యా పార సంబంధము. ముదింపంబడు 

నతురము ల నేశరకములు, ననేశతరగతులు,న నేక 

కొలతలు గలవిగనుంజెడీని, వాట్లకు సాధారణ 

ముగ పేర్చున్నను కొంత చికాకుగనే యుండును. 

వాట్లకు తొలుత కొలతలంబట్టి వేయంబడిన 

యుత్ప ల్తివిధా నము నిటీంగినం జక్కంగ బోధ 

పడునుగాన వాటిని వివరింతుము గాళ్. 

ఒక యంగుళము పొడవును డెబ్బది కెండుగ 

ఏభజించి ఆడెబ్బది రెండుభాగ ములను డెబ్బది 

శిండు పాయింట్లని (Points) చిరిడిరి, వరళపు 

అతు,ురమునం దెన్ని పొయిం ట్లుండునో దానిం 

బట్టి "తెలుసుకొనుట గాన నీవిధానమునకు 

‘Point system’ అనుచుందురు. మటీయు 

*TYyp6’ యొక్క. వెడలుపును ‘Ems’గ లెక్కిం 

తురు, పొడవును ‘POints? గ లక్కంతురు. 

8} Point అతు. లకు Brilliant Type 
అనిసేరు. 

4} Diamond is 

ఫ్ Pearl క i 

వ్జ్లె Ruby » 99 
6 స Nonpearl ర్ట ఫ్ 

7 ,», Minion a ష్ 

8 Brevier ii క 

9 Bourgeois ,, I 

10 Long Primer,, క్ 

11 Small Pica ,, గ్ 

1౭8 , » Pics క స 
816 
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14 Point ©S&.vSEnglishType అనిపేరు 

18 ,, స్ Great primer 

అని పేరు 

22 3 09 Double Pica 

అనిపేరు. 

24 3 ఫే TwolinePica 

అని పేరు, 

ఇవి వాడుశయందు గల శయెపులు. ఇంకను 

"లెక్కలేని పరిమాణములు, నకురములు కలవు 

గాని అవి లెక్క లోనివి కానేరవు. మణేయు 

సీకిిందిగుర్తు పి భాహలును కలవు. 

Caps- Capitals. 

Caret- an arrow indicating that 

something is omitted. 

Case Lower- Minuscule letters. 

Case Upper- Capital letters. 

Chase- The frame in which the 

Type is set up. 

Del- Delete take out. 

Ems- Type space in printings. 

Forme- The frame in which 706 

is set up. 

Fount- Style of type. 

Half Tone- A form of block en- 

graving used fcr reproducing photo 

graphs. 

Line block- A form of engraving 

in a series of lines, 

Pagination- The 

pages. 

Pie-Muddle Type. 

Stet- Let it stand. 
Trs- Transpose. 

numbering of 

W. F. Wrong Fount- Signifying 

that wrong kind of type has been 

used. 



ము దాతురశాల 

వముద్రాక్ష రశాల ఇ కాలమున పట్టణ 

ముంందే గాక పలెలయందుసై తే మచ్చటచ్చటబ 

మకా సరల వ్యాపించి యుంట గాన 

నగును. ఏటింగూర్చిన వూర్యో తృరచరిత) లెజీం 

గియుుటయు వినోదకరముగ నే యుండును. 

ఐరోపా టేళ సీమలందు క్రీ. చె. ఆజవకతా 

బ్రమునంచే కజ్తబల్లల పె వలయునా కారములం 

చక్కి. ముదించినపను లుండెనని కొందజును, 

దీవినిజము ౨ 'చార్చి సుంకయించువారు నముణిఫెౌం 

దును లేశసోలేను. మతీకొంద రివి చీనా బేవ 

మునుండి వచ్చినవనియు నందురు. ఏదియెట్లయి 

నను పదునేనవ శ తాబ్బమున డచ్చి (హోలండు) 

చేశపు చితకారు లీపనికిం గడంగ్కి రచింప 

“మొద లిడిరని చెప్పబడినది. 

అచిరకాలముననే ఆవిద్య కజ్తపలకల పై 

నతురములంపెక్కు.ట గా పరిణమించేనంట, వీదప 

నషేరము అవు వికివిడిగ వే ల్వేరుళజ్ఞముక్క-ల పై 

జెక్కినపనియు, లోవాము గరలగి మూసలలోం 

బోసి వికివికిగ నవమకముల౦ జేసినపనియు, 

క్రీ, వె. ౧౮౪౦-౪౫0౦ నకుకు జరిగెనని 

యందురు, అక్కాలమున వ్యాంశలివి వాడుక 

యందుంట గోతిక్ అశురములు అయ _త్రపజుప. 

బడినవని చెప్పంబడినది. ఇట్టి ముద ణము 

జర్భను జేళపు Gutenburg నందు ౧౪౮౫౫ 

లో నొళఖై బిలు ముదింంపంబ డెనంట. విలియమ్ 

మోరిస్ అనువారి కీముద ఇవు యో చనలు, 

ననుభవము ప్రయత్నమును 'జెప్పంబడినది. 

మెబుంజు అనబడు తావున Peter 

Soehoffer అనువారికీ ఆదిపీయకళ్న ములు 

చెప్పబడినవి. వారే పోతంబోసిన యతరము 

లను జేసినవా రట. స్పష్టముగం చెలియుటక 

“గేతీక్ ౨ అక్షరములను పోరంభించిన దియన 

యే యందురు. మజీయు నిక్కా-ంమున *సుబి 

2514 ముదాీతరశాల 

యాకోవురవాసు లగు Sw6ynheim and 

Pannartz అనువారలు ముదా”త.రముల. 

గరంగిపోయు వృ్హి జేయుచుండ్కి  గోతిక్కు- 

అత.రలివీని మార్చి, రోనునులివిని అకురములం 

బోతపోయ మొదలిడిరంట కీ, వె. ౧౪౭౦లో 

వెనిస్ నగరమున నచ్చుపనులం జేయుచుండిన 

‘Nicolas Jensen’ అను ఫెంచి దేళస్థుం 

డగు పనివాండు, తనబుదిబలముచే Ar$ and 

craft ముద్భోణములం గైకొని యిభివృద్ధికి: 

జెచ్చినవా(డని చెప్పంబడినవాండుః ఇంకనసీనం 

దర్భమున నాంగ్లో యుడు William Cax- 

ton గారును చిరస్థురణీయులు. పిర్ర క్లో 

లోన్? నగరమున పనినేర్చి బూూజెసు పుర 

మున గొంచెము కొలము గడవి, ౧౪౭౬ లో 

లండను నగరమునందు ము దాత.రశాలను ప 

వీంచి నడుపుచుుడిరి ఆయనకడ ఫో ర్టన్ గా 

పనిచేయుచుండిన Wynkyn de worden 

రాయన కుంబీద ప నాపని నేసాంగించుచుండిర (యట. 

పదునాటివ శతాబమున నే యోావిద్య యధభి 

వృద్ది గాంచి, యింగ్రాండునందు పం డెండును, 

జర్శనుబేశమున నిరునదియు నిటలీ జేశమున 
నూటును వం వు దాంకురశాలలం గల్లి 

యుండెన౭ట. 

పదునాజన శ తాబ్బముననే 'ఫెంచి చేశమున 

కలిగిన మత సంబంధవుటె _త్తడీకిం దాళ లేక విచే 

శ్రగతులగువారిలో చెక్కండు) ముదణమే 

వృర్తిగ( గలవారెయుంఢీరి. వారిలో నాంట్వర్పు 

డజేశవాసి యగు ప్ర్తాంటి. న్ననుపేరుగలవాండు 

సుపసిద్దు(డని చెప్పబడినది. ఆయననుండి 

యిటలీజేశ్రమున నీకళ యక్క-న వ్యా విం చెనం 

దురు. పదునేడు, పదు నెన్మిది శతాబ్దములం 

దీవిద్య యెక్కువ వ్యాపక మందిన టగుపడదు. 
a య 

వీదప రానురా నీము దాతురశాలల యత. 

_రములు, ముదణయంత్రములు, రంగురంగుల 



ముదాతరశాల 

సిరాలు కూర్చుటకై న ఇతరపరిశరములు, మా 

ర్పులనందుచు నభివ వం గాంచుచు నేంటి కగు 

పడురీతులం దనరారుచున్న వి. దినపతిశలు, 

గొప్పగొప్ప గ్రంథములు నతిత్వరితముగ లతు. 

లకొొలందిగ (పతులు ముదింపం బడుచున్న వి. 

ఆదిని గంటకు నలువది కాగితముల నొశే పక 

ము దించుయం తములు, మార్సులనంది యిక 

లమున కొన్ని ెద్దయంతములు విద్యుచ్చ డకిచే 

నడుపంబడుచు గంట కటువదివేల పతులు 

ముదింపంబడుచు నర్హ రీతిని మడుచుకొనుచు 

నిరువదియా శేసివతులుగ కట్టలంగట్టంబడుచుం 

టకుం దగినవి కలవు, ష్టం వ. 

ము దాతుర శాలలందు పనివాండు) వాడుకొను 

చున్న పరిభాపాపదములను వివరించి ముగిం 

చెదము. 

అతరముల నుంచుకొను అరలుగల తై 

లకు “కేసు? లనిపేరు ఇది 

“లోవర్ కేసు? అని శెండుగ నంకును. 

చుగ తట స్తించు నతురములు లొ వరుకేసునను, 

తక్కినవి అప్పర్ కేసునను నమర్చుకొందురుం 

కా భీన్థల ములం దమార్చుటకు కాళీ (ఆతురములు 

లేని) దిమ్మలు, ముక్కలు (స్వే సెస్? అనంబ 

నును. అతురములంగూర్నుటకు “కంపోజు? అనం 

బడును. ఆటుల గూర్చు తరి చేతబూని యం 

దతురములను వెచుకొను చుండు లోహపుతొ 

స్ట్రైకు కంపోజింగ్ బ్రిక్ ” అనిపేరు, దీని నింశను 

గొందరు కా సెట్టింగ్ స్టిక్ ) అనుచున్నారు, పంక్తుల 

నడుమ నెక్క-వవెడలుఫవు గావలనసినచో నుంచు 
టక లోవహవు రేక లుండును. వాటికి “లెడ్చు:: 

అనియెదరు. కూర్చినవిదప నతురసముదాయ 
మొక సలుపలకలపలైము నకుం జేర్చుదురు. వాటికి 

“లీన్ అనిపేరు. అట్టి “గేలీ! కుందు చట 

ముచే బిగించి, యొకశాగితమున ముదించి, 

కప్పుల టిద్దుకొందురు. దానికి “గేలీపూరఫ్,; 

“అప్పర్ సు? 

తతి 

2515 మునగ ( చెట్టు! 

అని వేరు వాడుచున్నారు. ఈ పరిఫాషయందు 

“కాటుకి యనుటయు(6 గలదు. అతుర 

ములపపె సికావులుము పరికరమునప “రోలర్? 

అనియెదరు. ముద్యంచుటకు “స్రయికింో గను 

చుందుదనుః 

ముదికతాళనుం-- (కౌళములు చూ. 

మునగ (చెట్టు)-- మునగయం దెజ్జ 
మునగ, తెల్లమునగ్గ, యడవి (లేక కారు) 

మునగ యని తివిధభదములు గలవు, ఇది 

ములగకాడ లనుపొడుగగు కాయలం గాచు 

మునగ చెట్టును లాటిన్భావయందు' 

Moringa Pterygosperma అనియు, 

నాంగ్రం Horse Radish అనియు, నందురు. 

తీళ్ల గంధః, మోచశక, మధుగుంజనక్మి 

శాళవతః 3 ఉగ9ః, వనపల్లవః కెటుకందకి 

సీచకశఅసుపదములు మునగ సామా న్వము నకును 

శ్వేతలి గుః, శ్వేతమరీచః, సుమూలా, పాచ 

నక్కి మధుశిగు9ః అనుపదములు తెల్లమునగ 

కును ర కృశిగుిః, సురంగః, శేసరీసింవా యను 

పదము లెజ్జము.నగ కను వర్తించెడీని. అడవి 

నగ లేక కారమునగకు “వనళిగు98: అని 

చెప్పంబడినది. 

ఇది విశేచనము జేయుననియు, నొంటీసీ 

నె రాకు 

చెటు. 
లు 

సం. 

రార్పుననియా, వివదోపమును, వాలీ -పెళ్వి 
జా ఫీ 

మును వారించి, నేత్సరొ గములను సివారించ్వి 

పీర్యవృద్ధింగల్లించు నని చెప్పబడినది 

మునగాకు నామదమ.లత్ొ వెచ్చశేసి కట్టిన 

నొరిబీజము ళగ్గిపోవ్రననియు, నూరి కట్టిన నారి 
కటుపులు మానుననియ్యు, చిగుళ్ళయందుం 

దిదోపుములు వమింప.జేయుగుణము గలద 

నియ, నేతువాతముల నడంచుననియు, మునగ 
పూవు తిదోవవారమై నేతచాతముల నడంచు 

ననియు, వువ్వుల 'వెచ్చం జేసి వైనంలగట్టిన నేత 



మున్న నది 

రోగముల నివారించుననియు, మునగకాయ 

కూర్మ వీర్యవువప్టీ. యు నాకలియు గల్లించి, మేవా 

శాంతిజేయు ననియు, మూలవ్యాధి నడంచు 

ననియు, లేత కొయలు పథ్యమైయుండి, వాత 

మును కఫమును నివారించి, వీర్య పుప్టీ గల్తీంచు 

ననియు, ముదురుకాయ వాత కఫముల నుజే 

కించుననియు, మిక్టి లి లేంతకాయ శేవమనియు 

జెప్ప(బడీన వి, మునగజిగురు పెన బట్టించిన 

సుఖవ్యాధులు నివారణమగు ననియు, తత్పం 

బంధమగు కీళ్ళనొప్పులును, గోరు చుట్టును మాను 
నందురు. మునగ తెలము సమ స్తవాతపునొప్వు 

లను నివారించునని చెప్పబడినది. 

వజనగవేకు కాకే ఏ యభి ఘాత జగరమును, 

నాహీకజ్యరమును, నీడ్చురోగమును నవస్మార 

మును పతువాతమును, మూర్చను, నుబ్బును, 
సన్నిపాతమును నివారించు క్రి గలదనియు, 

ఖువ్పిపంటిని మాన్పుననియు నందురు. మునగ 

గింజలందు పీర్యవృద్ది గల్లించుటయు, ఫూూలలు, 

సుఖ వ్యాధులను నడంచుటయు( జెప్పంబడీన 

బభటణములు, 

మునగక్రు బెల్లము, నెయ్యి, ఆవాలగుండ, 

కలిసీళ్ళు, చెరుపు, చండ చెక్క-క పాయమును 

విజుగుడులని చెప్పబడినది. 

మున్న న్రది-- (మున్నేరు లేక మున్న 
నది. జూడుడు!, 

మునికుల గోతముం-- ఆర్య వైశ్యుల 
౧౦ ౩ గోతములలో నొకటి. (వైశ్య గోతి) 

ములు చూడుడు. ) 

మునికుల (మూలకులు గోతిము- తా 

కయ (౧) గోత్రము. తొల్రింటి సంస్కాత 

గోత్రము మౌద్గల్య సంముద్ద లగణ ము. ఆప _న్థంబ 

యజునవ్శాఖ, ;ప్ర్యమాణగ౦ంథ నమూళ్వలాయన 
జ 

నూత్రము, నిర్ణయసింధు ధగ్మసింధు. మాధ 
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వేశు(దు బేవత, మలయాంబ భార్య పటీరా 

చలము తపసానము, మలయాంబోధి తటాకమం: 

జపముకోటి. దీపములు ౩౦. శైత)సంఖ్య ౨౬ 

మహివదానము. కన్తూరి మునగ కాయలు 

వరన; 

మునిజకులగో త్రము -- (మాంజికుల 

చూడు(డు, ) 

మునియేరు--(మున్నేరు లేక మున్న 
నది (మునియేరు) చూడు(డు.) 

వస్ రనుతే మూర ముచ్య తేతి 
న్యాయనంం-ముని తపస్సుచేసిన మలా! 

తరించె నని యర్థము. అసందర్భము వల్కు-ట 

యనిభావము. 

ఇట్టిచే “కాచి న్నిషాదీ పుత్రం హనూ శే, 
కశ్చి న్నిపాదస్తు క పాయ పాయా” అనున్యాయ 

మును (అనంగా నొకనిపాడ స్త్రీ సీన్లాడి కమా 

లునిం గనిన, వేణొకనిపూదు(డు కపాంయకఠము. 

దా ననియర్థము). సందర్భశూ న్యమగు 

మాట కీన్యా యములు వ ర్రించును. 

ముని లేక వునీదెవి--కండి) దమ్మప 
జాతిపత్సి భర్హ కస్యవమవార్షి. ఈమె సంతతి 

మొ నేయులు (అప్పలు). (“స్యపమహర్షి భా 

ర్యలు చూడుడు. 

మునిస్యామి. -(*గ_స్త్యమహర్షి శూ). 
మునిసువ్రతనాధుండు- శై నతీర్థళ రుల 

లో నొళండుం (తీర్ణకరులుచూ,) ఏరి చివ్నాము 

తాబేలు హరివంశము. తండి) సుమితిక 

రాజా తలి వ్యామా బేవి, జన్ముస్థానము రాజ 

గృహము. పొడవు ౨౦ ధనుస్సులు. కవ 

వర్ణము. ఆయువు ముప్పది వేల సంవత్సరములు. 

గణధర్బంఖ్య ౧౮ ని ర్వాణన్ధ్థలము సుమేరు 

శిఖరము. అంతరాళ మారులతుల సంవత్సర . 

ములు. ఏరి కాలమున నే లీ) రామలమ్మణులు 



మున్నేరు లేక మున్ననది 

జస్మించిరనియు, కీంరాముండు జెనుండు గాన 
2౫౦ మంది మునులతో ఖండగీరిపెనుండి విద్ధి 
నంది స్ఫర్లారోవాణ మొనర్చె ననియు, లక్కు 
ణుండు జైనుడు గామి నరకచాసమున శే౫ 
ననియు, జై న గంథములయందు జెప్పంబడినది. 

మున్నేరు లేక మున్ననది (ముని 
రేరుు)--ఇది యొక పాటివాగు. ఘనతవహిం 
చిన నిజాంప్రభువు గారిరాన్ట్ర ము నందలి వరం 
గల్లు జిల్లాలోని పాకాల లేక వాఖాల చెటువ్ర 
పార్టు పాటుద లనుండిజన్మించి, కొంత భూప చేశ 

మును తేనజలములచే. దడివీ, ఫలవంతమగు 
పొలములుగ నొనర్చి, కంబముమెట్టపురము 
(పకయడి పవహించుచు, కృష్ణ వేణీ నదియందు 
సంగమించుచున్న ది. (కంబముమెట్ల పురము 
చూడుడు. పాకాల 'చెజున్ర (పతాపరుదమ 
పహారాజుచే (దవింపం బడీనదని చెప్పబడినది. 
ఇది కొండల మధ్యనున్న సాగరము. 

మున్నేటిపశంస ఆం ధవ రావావు రాణమున 
శంబము మెట్టవురవర్ల నా సంబంధమునం గలదు. 

అందు “మున్న యని వాడిరి. దీని న్నా పాంత 
వాసులు జీవనది యందురు. 

ముప్పదివరూండుకోట్లదేవతలూ న 
రైతే ముక్కు. పట్టించగలరు గాని 
స్రాణాయామము పట్టించగలరా? — 
(ఆంధ్బలోకో క్రి) 

వుప్ప దియాణుతత్త ప్రములు-- ఇవి 
వర మేశ్వర నంబంధములు, మానవశరీరస్థములు 
గూడ నై యుండెడిని. అర (గసికాంల గ్రంథ 
ములందు వీటిని గూర్చి యిట్లు చెప్పంబడినది-- 

౧. పృథ్వీతిత్వము (పంచభూతములలోనిది) 
౨, జలతత్వము. 3 

5. అగ్ని తత(ము. a 

శ, వాయుతత(ము. ఖ్ 
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eID ఆకాశతత్యము(పంచభాతములలోనిది) 

౬ గంధతత్వము, (తనా్థ్థాత్య 

రెం రసతతేగము. 39 

స్ర్యూ రూపతత్వము. వ 

రా స్పర్శతత్యము. స్ట 

౧౦ శబ్బ్దతత్యము. 39 

౧౧. పాయుతత్వము. (1 గ్టేన్టి యము) 
క 99 

౧౩. వాదతత్వవను 39 

౧౮ పాణితత్వము 4 

౧౫. వా_క్రత్వము, 44 

౧౬+ ఘాణతత్యము, (జ్ఞ నేందియము.) 
౧౭ జిహాోంతత౦ంము 39 

౧౮ చతు_స్టత్వము ష్ 

౧౯. త్వ తము స్ట్ 
3 0 _౨౦. శోంత0తత్వ్యము క 

౨౧ మన ముం 39 

.౨_౨ అవాంకారతత్యము. నన 

.95. ర మం మ 

౨్రీం గుణత త్వము(దీని నెఫురువ తత్వమందురు 

౨9%, ప్రకృతితత్వ ము, (శక్తితత్యము) 

ఉరికి రాగతత్య యు, (కంచుకతత్యము) 

99 

౨౮ కాలతత్వము, వ 

జరిగా విద్యాతత్వము, 43 

50౦. కలాతత్యము. నన 

౩౧ మా యాతత్వము (శక్రిజన్యము) 

9౨. ళుద్ధవి ధాతకత్వ ము. (పర మేళ్యరసంబంధ) 

53. ఈశ్వరతత్వము. 4 

పొత్రం సదాశివతత్వ ము. 4a 

3౫. శక్రితత్యము 

5౬. శివతత్యము. వ 

ఏీటినిగూర్చి న వివరణము: 
5౬. శీవతక్యము-ఇది పర మేశ్వరతత్వమ నం 



ముప్పదియాణజు త్ర _క్తషములు 

బడును, పర మేశ్వరుని లయ మొనర్స్పు నవస్టం 

(పరికరరూపము.) పర మేళ్వరుని నాం 

చిరూపణము. లింగాకారనునందు శిరమున 

నుండునదిగా6 చెప్పబడిన తత్వము. 

3%. శ్రక్తితత్యము - అది పర మేశ్వరుని 

మహిను లేక శ్రియ నంబడును-( సామర్ధ్యము). 

పర మేళ్వరునకుం భోగపరికరము 

తామా ధా నయ: పర మేశరునియందంతేటను 

వ్యాపీంచియుండు తత్వముగ 6 జెప్పంబడినది. 

బలావన. 
థి 

36+ సదాశినతత్వము- పర మేశ్వర సంబం 

ఢము. పర మేళ్వరుని యధికా రావస్థం స్థితి హైతు 

కము. ఈ తత్వమునుండి నాద ముద్భవిం చెను, 

ఆ నాదము ననావాత మందురు (కొట్లణబుడ 

నిది). నొదమునుండి బిందువును దానినుండీ 

కళయు సుత్పన్నము లయ్యెను. ౧ నివృత్తి, 9 

ప తవ్వ, 3. విద్యా, ర+ శాంతి స, శాంత్యే 

తీతము, ౬. ఇాంత్యతీతో తృరము నని కళ 

లాజు 'చెప్పుంబడీనవి. ఈ యాటుకల లే “కలా 

ధ్యగ వివరింపయిడి నడి. 

33. ఈశ్వరతత్వము- ఇది పిణవమయ 

మనియు, పర మేథ్వర సంబంధత త్వ మసియు, 

బక కస. యసియు, సల్ నలకం మనియు 6 

జెప్పంబడినది. 

ఏకం ప ఇదె పర మేఖ్వర 

సంబంధతత్వము. పర మేశ (రుని రకా 

(సర్వము కళుగునన 7 

5౧. మాయా తతగము- ఇది పరమేశ్వరుని 

శ_క్తిజన్యము. ఈ తత్వమునుండి యే,_౨౭ సియతి 

తత్యము, ౨౮ కాలతత్వము, 90 కలాతత్వ 

మును జనించెనని చెప్ప-బడినదిం 

3౩౦. క లాతత్వను-- ఇది. పంచకంచుకముల 

లో నొకటి. మాయా తత జన్యము. దీనియందు 

౨౯ విద్యాతత్వము, . ౨౬ రాగతత్వము, 

2518 ముప్పదియాణు త _త్త్వములు 

9౫% పకృతితత్వ్సము నను మూండుతత్వములు: 

జసిం చెను, 

౨౯+ విద్యాతతము- ఇది పంచకంచుకము 

లలో నొకటి. కలాతత్వజ న్యము. దీనియందు 

పంచాశ్రదుదిరూపములగు చేయబడి వర్షములు 

(అకురముల్చు జనిం చెను. ఈవర్షము లేంబదియు 

“నర్ధాధ్వో నంబడు చున్నది. వర్ణాధ్వ 

యెదువిధములు. 

(౧) శ_క్తియొక్క- ముఖమునుండి జనించిన 

స్వరములు పదునాటు, ఇవి యాకారజన్యము 

లని చెప్పంబడినవి. *“అ”క్రారమున కాద్య స్వర 
మని పేరు, ఇవి తిరుగ జన్య స్వరము లనియా, 

వికారస్వరము లనియు, గుణస్వరము లనియు, 

వృద్ధిస్వరము లనియు, అనుస్వార మనియు, 

వినర మనియు నాజుభేజములుగ నున్న వి, 

౧౩ జ న్య స్వరములు మూడు-ఇ-ఉ-బు అన. 

బడుచున్నవి. ఇవి యాద్యస్వరమగు అ? కార 

పర్ణ జన్యములని చెప్పబడినవి. 

రం వికార స్వరములు ఆ--ఈ- అో-బూ--గ్క- 

౫ అని యుచ్చరింపంబడ. చున్న యాజుస్వర 

ములు,ఇవి యాద్య స్వరమగు “అకారజ స్య స్వర 

ములకు వికారరూసము లని చెప్ప(బడీనవి. 

39. గుణస్వరనులు- ఇవి ఏ ఓ అని యుచ్చ 

రిప బడుచున్న రెండుస్వరనులు, ఆద్య స్వర 

మగు “అకారజన్యస్యరములలోని “ఇ ఉడి లకు 

గుణస్వరము లని చెప్పబడినవి. 

ర వృద్ది నరములు - వవీ “ఐ-కు* లని 

యుచ్చరింప! బడుచున్న, రండుస్వరములు, ఆద్య 

న(రమగు *అ'కారన(రమున కివి వదిసంరము 

య చెప్పంబడీనవి. మ - 

ఏన, అనుస్వారము-ఇది సున్నయని యుచ్చ 

రింప( బడుచున్నది 
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విసర్లము - ఇది * యని వాీయంయబడు 

చున్నది. 

(౨) శక్రియొక్క_. వంచాగములనుండి జనిం 

చినస్వరములు ౨౫%. పనిని *“వాలూలను 
య 

చున్నారు. 

౧కఖగమఘజ (కవర్ల మని'పేరు. 

౨చ ఛజరు షా (చవర్గమని వేరు). 

విటఠడథణ 

రఈతథదధన 

సోంపపబభవము (పవగ్షమని పేషు. 

జ్ర టిని ఇరువదియె దతు.రములుగ నున్నని. 

పీనిని “వాల్లు” లనుచున్నారు. 

3+ శ_క్రియొక్క. స ప్పథాతునులనుండి జనిం 

చిన సప్పధాతుజన్య స్వరములు- ఇవి “య, 

క ల, వు శ, వమ స్త యిసి యుచ్చరింపంబడు 

చున్న ససప్తస్వరముబు. “వాల్లు” 

చున్నవి. 

(టవర్ల్షమని పేరు. 

(తవర్షమనిపేరు),. 

అన6బడు 

'రోః శక్తి పాణజన్యముగ( జెప్పంబడీన హా? 

కారము. ఇది వాలులలోనే పరిగణింపంబడు 

చున్న సరము. 

స. శృ్లక్తీ మొక్క యంగ ధాతుజన్యముగ 6 

'జెప్పంబడిన యు భయాత్న॥ స్వరము- (అనయా 

నంగజన్యమగు “కుం జారమునా, ధఛాతుజన్యమగు 

మ కారమునుం గలసిన “ఉభయాత్మశస్వరో 
మని భావము.) ఇది హాల్లులంే పరిగణింప. 

బడు చున్న యవ.గమని యజుంగ నది, 

౨౮ కాలతత్వము- ఇది పంచశంచుక్రము 

లలో నొకటి, వాయాతతగజన్యము, 

౨౭: నియతితేత(ము- ఇది పంచకంచుశము 

లలో నొకటి. మాయాతత్యజన్యము. 

౨౬. రాగ తత్వము- ఇది పంచశంచుకము 

లలో నొకటి. కాలతత్వజన్యము. 
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9%. పృకృతితతము - ఇది కాలతత్వ 

జన్యము, దీసినుండీ గుణతత్వము, లేక ఫురువ 

తత్వము జనించెను, 

౨౮. గుణతత్వము - దీనిని వురువతత్య 

మనియు నందురు. పిశృతితత్వ జన్యము, దీని 

నుండీ షేరు జిం చెను. (అంతఃకరణ 

తత్వము). 

93. బుద్ధితత్వము - దీని నంతఃకరణతత్వ 

మనియు నందురు. గుణతత్వజ న్యము, దీచినుండి 

యహాంశారతేత (ము జనించెను. 

_౨_౨, అహంకారతత్య్వము--ఇది యంతఃకరణ 

ముగా జెప్పంబడినది. స ఇది 

సాత్వికాహంకారము, రాజ సావాంకారము, 

"తావు సాహంకారము నని (తివిధముగ నున్నది. 

(౧) సాతి కావాంకారము- దీనినుండి మన 

౨౧: మన_స్టత్య ము-ల్రది 'యంతేకకరణిమని 

చెప్ప బడినది, సాత్వికాహంకార జన్యము. 

దీనినుండి డోతతత్వము, త్వక్రత్యము చతు 

_స్తత్వము, జిహ్వాతత్వము, ఘా తత్వము నను 

es ung ౨ది)య) కతపములు జనించెన 

(పంచభూతను లు చూకు(డు), 

9౨౦. కత తత్వము- చెన్చ్రలయం దుండు 

శ చెందిగియము. జావేందిఢయ తత్వము, మున 
త / శ J 

_స్పకగజన్భము. 

రా౯ొ త్వ క్రత్వము-చర్మమునందుండు స్పర్శ 

జూ నేందియము, జ్ఞా నేంద్రియ తత్వము, మన 
శ్రా ] ర 
_సత్వజన్యము. 

౧౮ చము_స్ట్థత్వము-- మన_స్టత్వజన్యముం 

౧౭. జిహాకత్యము-నోటియందు రుచులం 

హాం moe జీ a స్ట 

తత్వము, మన_స్టత్వజన్యము, 
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౧౬. ఘాణతత్య్వము-ముక్కు_నందు వానన 
62 అట (అ చ ఆంగ లాంచు గ్రూణోంది!యము. జ్ఞ నేంద్బియ 

తత్వము. మన _స్తత్వజ న్యము. 

[రాజసావాంకారమునుండి మెదు క ర్మైందిం 

ఆయతత్వములు జనిం చెను). 

౧౫. వా_క్రత్వము- నోటియందు మాట 

లాడు నింద్రయము. క ర్మేందియతత్వము,. 

రాజసాహాంకార జన్యము. 

౧౮ పాణిత త్వ ము- చేతులయందు ని 

0 ॥ జకేయించు గమనము కర్చందిియ తత్వము 

రాజసాహంకారజన్యము. 

౧౩. పాదతత్వము-పాదములందు నడివీంచు 

0౮ | సామర్థ్యము. క ర్టేంది? ముం 

హాంకారజన్యము. 

రాజ సా 

౧-౫౨. ఉప స్తతత్వము- సౌఖ్యమునిచ్చుశరీ రేం 

దియము. కరం దియతత్యము. రాజసావాం 

కారజ న్యము. 

౧౧. పాయుతత్వము-శ రీరమునుండి మలము 

లను బయటికి 'వెడలిరచు నామక్ట్ర నుం కరం 

దాయ తత్వము, రాజ సావాంకారజన్యము. 

[తామసాహంకారమునుండీ శబ్ద తత్వము, 

స్పర్శత త్వము, రూపతత్వము, రసతత్యము, 

గంధతత్వము నను చే దుతత్వేములుజనిం చెను]. 

౧౦. శబ్దతత్యము-ఇది తన్మాత్ర లెదింటిలో 

నొకటి. తామసావాంకారజన్యము. దీనినుండి 

యాకాక వునంబడు భూత త త్వము జనించెనుః 

నాం స్పర్శతత్వము-ఇది పంచత న్మాత్రలలో 

నొకటి. తామసావాంకారజన్యమ. . దీనినుండి 

వాయు వనంబడు భూతతత్వము జనించెను. 

లా రూపతత్యము- ఇది పంచతన్నాత్రలలో 

నొకటి. తామ సాహంకారజ న్యము, దీనినుండి 

యగ్నీ తత్వము జనించెను, 

2520 ముప ఏదియిడద్న రునియోగుల పద వ్ట్మూ 
ది 

౭. రసతత్యము- ఇది పంచతన్నాత)లలో 

నొకటి. తామసాహం'కార జన్యము, దీనినుండి. 

జలతత్య మనునది (భాతతత్వము) కలెను. 

౬. గంధతత్వము- ఇది పంచతన్నాతఏలలో 

నొకటి. తామసాహంకారజన్యము. దీనినుండి 

పృథ్వియ నంబడీన భూతతత్వము గల్లెను. 

సని ఇ ఆకాశ తత్వము-ఇది పంచభూతతత్వము. 

లలో నొకటి. శబ్బతత్వజన్యము. దీనియందు 

మం తాాధ్వకలిగను, “మంకాగధ్వియన సప్త 

కోటి మహామంతే "ములు చేరినది, (మంతి 

ములు, మన్తాాధ్యపదము (పదాధ్య) చూ 

డు(డు) 

'ర వాయుతత్వము-- ఇది పంచభూత తత్వ 

ములలో నొకటి. స్పర్శతత్వజన్యము, గాలియ 

నియ్కు మహోవాయుపథ మనియు వాడంబడు 

చున్నది. 

5. అన్నీ త త్టము- ఇది పంచభాతతత్వము 

లలో నొక టి.రూపతత్వజ న్యము.అన్నీ "హోతా 

మనంబడు చున్నది. 

2 జలతత్వము- పంచభోూత తత్యములలో 

నొకటి. రసతత్వజన్యము* ఉదకము, లేక జల 

మన(బడుచున్న ది. 

౧ పృథ్వతత్వము- పంచ భూతములలో 

నొకటి, గంధతత్వజ న్యము, భూమి యనంబడు 

చున్నది. ఇందు ౧౪ సంఖ్యగల భువనములు, 

భువనాధ్య యనంబడునది కలదు. (భువనాధ్య 

చరానును!. 

ముప్పది యిధరు నియెనాగుల 

(వుంత్రుల) పద్యము --- వీరు ముప్పది 
యిద్దరు ని యోగిపిముఖులు. వేర్వేజు పభుత్వ 

వాఖలయం దుద్యో గములు జేసినవారు. వేశ్వే 

తుకాలములం దున్న వారు.అందజును మవాళ్రా 
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ర్యములొనర్చి న్వ శాఖోద్దరణము నకం బాటుప 

ఉనమహానీయులు. ఇందుంగల మంతిగశబ్దము 

నియోగ చిహ్నము గాని యుద్యో గపదవిగా 

నర్థము. సికొనరాదు, 

పీ రందజును నియోగి శాఖోదారకులు. 

ముప్పదియిరున్రరనామము లొ శేసీసపద్యమునం 
కార్చి యున్నారు. 

సీ, కవులిచ్చి భూపతి 4 గాచి పట్టగ నిల్నెం 

(బజల కై రాయన 4 భాస్కరుండు 

వరదాతయై మణీ 4+ వలయము ల్క-వి కిచ్చ 

దండీభాస్క_రునూతి 4 కొండమంతి” 

భాస్క-రువలెం గీరి బడసెం దత్నౌతుడా 

ఘన రామలింగభా. 4 స్యారుం డొళండు 

గణక ని ర్వాహంబు 4 గలించె నూరూర 

మహీ గోపరాజు రా*4 మవ్రీథాని 

దుర్గ మాయక శతం) 4 వర్షంబుతోం బో రెం 

'జెల్లుగా గరణము 4 'మల్లమంతిం 

యాత్మీయత పము చే 4 నర్ధి నాళమునందు 

శీడించదె బండారు ఢీ కేతమంతి) 

కవి పామువేం జూవ6 + గను నాయు వాతని 

కె యిచ్చె "సేదమ 4 యాజిఘనుండు 

వేటాబుతునియల 4 ఏమతుల. జెండాజె 

నాజిలో నాదెళ్ళ 4 యయ్యులయ్య 

పోరిలో నసహాయ 4 ఛఈూరుండె తెగని వెన 

బలికి సిదయలతిక్క._ 4+ డతులితముగ 

పట్టిసపుర పీర 4 భదుని చే)మచేం 

జెన్నొందె శ్రీకోట 4 సింగరాజు 

(భర్య గంగమాంబ.) 

ఇలుచూర యాచకా 4 వళికి దాతలదాత 

య్ యిచ్చే నిట్టల 4 హరివరప్ఫ 

తనదుమోసముం దీసి 4 కాకట్టుగా నుంచి 

క ట్రం దెజ్జం డర ఖీ కరం దీర్చ 

గణపతిదేవుని థీ కరుణ భట్టుకు మణి 
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ముప్పదియిద్ద రుని యోగుల పద్యము 

యడపం బొనంగే గుం 4 డార్య వరు(డు 

అప్ప నవాసకబు + eas సుకీర్తి 

మహీాని సింగనమంతి 4వాచాండుండె 

కొనియ భాస్క-రునిచేం 4 చెనుగసరామా, 

[యణం 

చారూఢి సాహిణి 4 మారమంలి 

యాం ధృనెషభకావ్య + మందె శ్రీనాథభుచే 

మామిడి సింగనా 4 మాత్య మౌళి 

ఘన దానక ర్టుండె థీ గండ పెం డెను దాల్చెం 

గారవి యన్నామాత్య + కుంజరుండు 

పగతు. జుట్ట మటంచు +బ లం గాధనమిచ్చి 

చేపశైం బెమ్మయ 4 సింగరాజు 

గురుజగ తేయదాన + గురునురా రయైమించె' 

నండూరి భీమన 4 గుండ మంతి 

పాళణికోటికి నెల్ల 4 బహుభ త్యభోజ్యాన్న 

నత్రము ల్వెపై వి 4 స్పపిధాని 

భట్టుమర్తార్తికిం 

హోర మర్పించెం ది 4 మ్మరను మౌళి 
ఘన దెవతేంబు దా శూరామభీమేళుం 

డని కొల్ళె బెండపూ 4 డన్న మంతి 
సీడయదొ క్కె.డునీళ 4 నెణే అ సమక. 

బీప్పించెం 'బేవముుకూ 4 రప్ప'రాజు 

ఘనస పసంతేతు 4 లొానరించి సత్కీా ర్తి 

చెలయించె విఠల 4 జ్ఞమంతతి 

యమితశ తుల గెల్చి 6 యవనింబాలన జేసె 

రహీ గుంటుపలి ము త్త 4 రాజమంతి”) 

ఘన భట్టసుకవికి 4 మణికుండల ముసంగి 

నంది తిమ్నక వందు 9. 4 డందెగ్భతుల 

కవుల కర్థ మొసంగి 4 ఘన! రిని వహించె 

రహీం గూరగాయల 4 రామమంతి 

వాకిటికావలి 4 జోకతో నొనరించి 

దివ్యకీ ర్తి వహించ 4 దిమ్శుమంతి) 

రివు గెల న్నృవుండిచ్చు4విషులారము లన ర 

ర by) టం స్ట 

న్కు 4 శెట్టింప+ బచ్చల 
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కనిబుధావళి నేలి 4 ఘనకీర్తిని వహించె 

సరళోటిపల్లి శ్రీం + శరభమంతి 

నిరతాన్న దాతయై 4 నిత్యకీ రి వహించే 

కానిపండా పర 4 "దేశిమంతి) 

(బక్కచరణము లభింప లేదు). 

రాయ న ఫొస్కా-రుండు, (రాయ స భాస్కంరిని 

కొడుకు) కొండమ ౨తి (చుమమకు రామ 

లింగఛాస్క-రుండ్కు గోపరాజు రామపిధాని, 

కరణము మల్లునుంతి%, బండారు శేతనమంతి), 

నేదమయాజి, నాదెళ్ళ యల్లయ్య, సిద్ధయ 

తిక్కన్న మంతి), కోట సింగరాజు, నిట్టల వారి 

వరహ, కోొఠరు ఎజ్జన్న, గుండయ్య, లింగ, 

మంతి సాహీణిమారమంతి), 

మామిడి సింగన్న, కొరవి యన్నామాత్యుండు, 

"సిమ్మయ సింగరాజు నండూరి భీనునగుండ 

మంతి%ి విస్నప్శిఛాని, తిమ్మరుసు బెండపూం 
డన్నయ్య, చేమకూర అప్పలరాజు విఠల వెళ్ల 

మాచ య్య, 

న్నమంతి), గుంటుపల్లి ముత్తరాజ్తు నంది 

తిమ్మన్న కూరగాయల రామమంతి?, తిమ్మ 

మంతి, కటికి కామన్న మంతి కోటిపిల్లి వ్రభ 

రాజు కాశిపండా పరటేశి రాజు, 

మునుక్షుత్వశాంతవుం-- (సాధ న 
చతుష్టయము చూడుడు), 

వంంర---తొమ్మిదవనందుని (మగధ టేళా 

థిశుని శూది భార్య. కుమారుడు చంద్ర 

గవుండు, ఈ మెసంతతిముగధ రాజుల కీమెనుండి 
యే “మహార్యు” లని 'పేరయ్యెను. 

మురగడకాల్వలు--(ఇరిలేమన్ చూ), 

మురంద దేశనంం-- (లంపాక బేశము 
చూడుడు. 

మురసానవంం--ము రాసురుండు తొల్లి 
(శశ 

నివసించిన తావు. ఈశని స్ర్రీకృమ్ణు దు "శ్వేతద్వీప 

మున నంవారించినటుల వావునపురాణము 

2522 ముర్గార్శింగ్ 
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౬౦-౬౧ యందు. జెప్పంబడీనదిః 

గాజిపూర్ మండలమున “గహ్మార్” అనం 

బడు తావు, (EL. Railway Gehamura 

Station.) 

మురళీనది--నక్ణదానది కీ బీకుగలదు. 

మురానాంస--లాMurraya Exo 

tica. సం, తాలపర్తీ, దె శక్యా, గంధకూటేీ, 

భూరిగస్ధా, గస్టిసీ, కూరగా మురాం 

ఇది గుజరాతు బేకంపు సుగంధదఏవ్య ము. 

పరిమళములయం మ. జేర్చుదురు. లోని కిచ్చిన 

వేడి, పైత్యము జేసి వాతము, భమ, రక్త 

దోవముల వారించునని చెప్పబడినది. 

మురారేః తృతియః పంథా--- ఇది 
సంన్క్భృత భాహయందలి లోకో క్రి. మురారి 

యనును హోశ విది మరాండ వమార్ల మనియర్థము. 

ఈయన కాళిదాసు బోలిన ధోరణిశలవా.డు 

గాడు లేక భవభూతింబోలిన ధోరణికల వా 

డును గాడు. అని రెంకును పృసిద్ధ మార్గములు 

గాస మురారి మూశనమార్షవుగోంణి గల వాం 

డని భావము 

ముంద్దార్భింగ్ — లా. Plumbi oxi- 

dum Litharge. 

దీని నాంగ్గరసాయ న వేత్తలు ‘Product 

of molten Lead by slow oxidation’ 

అనియు, ‘Oxide of lead?’ అనియు నందురు. 

పాదరసములో వండుదురని చెప్పబడినది, సీనపు 

మాతృళ(1626 0265) నుండియెదీనిని చేతురట. 

కువధములలో౭గలియును. ‘Red Lead: 

అనబడు రంగునందు గలియును. కుండ సామా 

నునకు మెజుంగులిడ ము ర్థార్భిం గుప యోగం 

చును, అద్ద ములు జేయ నిది యుప యోగిం చును. 

అయు ర్వేద వైద్యులు దారుణవాతములుు 

సుఖజాడ్యములు, చర్చరోగములు, వ9ణముల్యు 
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దీనివలన నివారింప 

బద్దము గలించును. 

నగునందురు, ఇది వికేచన 

మూర్తణాబాదు--బంగాళా రాజ్యము నం 

గలకతానుండి ౧౨౨ మైళ్ళ దూరమునందున్న 

పురము. క్రీ. "వె ౧౭౧౦లో జె రంగజీబుచక 

వర్తి న రొవెన్యూ రుంతొపదవియం 

దుండిన నవాబు మూర్తి డ్ కూ లీఖాను, తనేర 

సీవురనిర్మాణ మొనర్చి, ప౦భుత్వకార్యాలయ 

ముల సిటకు వమార్చించెను. (దడ క్కాా. దవీ, ణేళ్వరీ 

శ్నేతము చూడుండు,) ఇట నాయనసంతతి 

వార లే మూర్త డాబాదు నవాబు లని తెలీసెడీని, 

ఇచట పహాడందగిన, కట్టములు ఇ వొజారు 

దుర ఇమాంచార్యా 3 మోతీటుల్, 3. కదం 

షరీఫ్, 'ఆీ* చాకీమలీదు, సం పి. రాజుద్దైలా 

గోర్కీ ౬ స్లాసీయుద్ధస్థలను, రం మూర్ష జ్ సక్ 

పోసాదము మొదలగునవి కొన్ని కలవ్ర. 

మురికినాడు (వంలికినాడు)- కర్నూ 
లు, బల్లారి జిల్లాల పంత దేశమున కొకప్పుడు 

సుతు కాకుం లేక “ములికినా? డనిపే రుంజె 

నంట. కాలముగడ చి మార్చుంజెంది “ముకికినా? 

డని నిలచె నందురు. ఇది నిజాము రాజ్యసం 

బంధమున “ఉల్ముల:*కను నురుదుభా పాపదము 
నుండీ శల్లినపద మని తలంప బడుచ. న్న ది. 

నేటికిని ముజణీకినాటివా రను నొకశాఖానామము 

బాహ్మణులకువాడుకయం దున్న ది. చేశనామ 

మువలన శొఖానామము గలైనందురు. 

మురీ (సమశీతోష్ణ ప దేశము) 
ఇది హీమవన్న గసీమను రొవల్ఫొండినుండి కాళ్ఫీ 
రములోని శ్రీనగరమున కరుగుపెద్ద బాట నంటి 

యున్న సమశీతోప్ష వ దేశము, సముదివుసీటి 

మట్టము పై నేడు వేల యైదువంవల యడుగులయె 

శ్తగుతావున వొండల పె మె నిర్శింపంబడియున్న ది 

దిగువగా ౭000 యడుగుల యె త్తగుతావునుండి 

8 మురీ) (సమళీతోవ్వపి బేశము) 

కాశ్ళీరమున కరుగు బాట పోవుచుండును. ఆపి 

చేశమునక “Snny Bank” అని పేరిడీ 

యున్నారు. ఇటనే '౫ల్రీన్, య నంబడు తావున 

కరుసబాట యొకటియు , కొండ పె(ము ర్రీపట్టణ 

మున కిరుగుబాటయొకటియు( గాళ్ళీరమునకు 

రావల్పింజినుండిజను బాటతో సంధింబెడిని. ఇట 

సుకాలము మేనెల మధ్యభాగమునుండి [పారం 

భె అక్టిబరుమధ్యవజకునుండునని(ఏ౭8801) 

చెప్పబడినది. అందు జూలె, ఆగస్టు నెలలందు 

వర్షము లధికము గాంగరిసెడిని. నవంబరు, డిశం 
బరు్కుు జనవరి, ఫిబపరిమార్చి నెలలందు మంచు 

(నష0₹) పడుచు వీధులంగప్పి నిలువయుండును. 

మురీ్రీయందుచుట్టుపట్లప 9) చేశములదృశ్య ములు 

వింతగను, చక్కుగను గ న్నట్టు నె తగుతావులు 

పెక్క_లు గలవు.అందు. [బభానమగునవొకకడ 
నుోపిండీపోయిం” టనియు, "రెండవకడను*కాళ్ళీ 

రవుపోయింి”టని చెప్పబడు నున్న తప బేశ్రము 

లైయున్నవిః వాటినడుమ రెంటినిగల్పు ప్రధా 

నమారమునకు “మాల్ (Mall) అ నెదరు, 

ఇదియే (పథానమార్గము. దీని కిరు పక్క-ల 

నంగడులు, కాఫెపాూూ టళ్ళు మొదలగునవి 

కలవు. దీనికే “ము రబ జూభరందురు. 

వేశాక యున్న తేపజేశము “Pinnacle 
Hill’ అనబడు పర్వతశఖర ము, బ్రటనుండీ 

చక్క-నిదృళ్యములు నలుదెసలం జూడనగునుం 

మురీి +పట్టణంవు నీటి గొట్టములనుండి జలముల 

నందిచ్చు జలనిలయము (65627010) 

((పండుపార్కు-”) అనంబడుతావునం. గలదు. ఇది 

చూడ (దగినది. అట చూవజ నై కూర్చుండు 

బల లనుర్చ్పంబడి, బహుజను లరుగుచుండు 
య 

తావుగ నున్నది. పురమున భరత "చేశ న్థుల 
కాటును, నెరోపావారి కాజును పిసి ద్ధములిగు 

హాళ్లు గలవు, సనాత నధర్మమందిరము, నార్య 

సమాజమందిరనము, గురు డ్వారసింగు సభ ముద 



ములక చెటు 
ఉం 

అగు ధర్మ శాలలు సెన్క_లు గలవు, ఇవి సత్రము 

లుగ నున్నవి. సకాలమున ముర యాటపాట 

లకు తావె యుంకును. ల్రది రావల్ పిండీ 

జిల్లాలోని తహాళ్ళీలుకచేరీ యున్న తావు. అట 

నుండి నలువదిమైళ్ళదూరము. మోటారులు, 

బస్సులు, గుజ్జ(వుటొంగాబండ్లు, ఎక్కా-బండ్లు, 

సదా తిరుగుచుండి, రాకపోకల కే ర్భాట్టుగలవు. 

ఘోరా గాలీయందున్న లారెన్సుకా లేజీయును, 

హిందువులకు పిత్యేకంపు బ్రభుక్వవు ఊాన్లూ 

లును, మైనరు బాలుర క్రాక్ర కా న్వెంటు పాఠ శా 

లయు, మిషను పాఠ శాలలు 

గాన్నియు గలవు, Silver Jubilee Red- 

cross Hospital వురమునకు ౩౦ మెళ్ళదూర 

మున నిటీవల నిర్మించియున్నారు. 

నాండువీలలకు 
0౧ 

వుులకచెట్టు--నములక వంగ చెట్టునుబో 

లిన జాతిచెటు. ఇది తెలములక, నలములక, 
లు య య 

నేలములకయని త్రివిధములు, చేంముంక పెద్ద 

నేలములక్క చిన్న నేలములక యని తిరుగ దిని 

ధములు, 

తెల్పనేలములక లా.Solanum Indicum 

ఆంగ్ల. Indian Night Shade; సం, కాస 

ఘ్నీ,వారా. ఈ సంస్కతపు బే భృన్ని జాతం 

లకు వర్తిచునని తోచెకిని, దీనిని కొందరు 

బాకుకుకాయయని యందురు గాని యది సరి 

కాదు. వాంకుకు వేజుజూతిగ దోంచెకినిం తెల్ల 

ములక వేరుయొక్క- రసకపా య చూర్ణ ములందు 

-కాముదోపషము, కపదోవము, జ్యరదోవము, 

మందాగ్ని, మూ క్రకృచ్చము, వాతములు, 

శాన, శరాలలు, హృదోగములు నివారించు 

గుణము గల దని చెప్పుంబడిసది*. ఇంక నల్ల 

ములకను లాటిన్భాష యందు ‘Solanum Ja- 

౪61121 యనియు నందురు. ఇది (తిదోవవా 

రమై యగ్నిమాంద్యమును, వాతదోషమును, 

2524 ములగ చెటూ 
౬ 

"శ్యేతకువ్ధువును, శ్రేన్మజ్వ్యరములను, సన్ని పాత: 

దోవములను నివారించునని చెప్పబడినది. 

ఇంక తక్కిన నేలములక్ పెద్ద నేలములక 

యనియు, సాదానేలములక లేశ చిన్న నేలము 

లక యనియు ద్వివిధము* ఇందు పెద్ద నేలను 

లశకు ముళ్ళుండవు. ఈజాతి ( శేఘ్రమందురు. 

ఇంచుక వేండి జేసి, చేహవుష్టి. నిచ్చి,వాత పైత్య 

ముల వారించుననియు, మరా తమును వెకలిం 

చుననియు చెప్పబడినది. తక్కిన సాదానేల 

ములకయందు లేత కొయలు పథ్య మనియు, 

తీదోవహారమై జఠరదీ విని గలిగించి, నేత 

రోగముల హారించుననియు ముదిరినకాయ 

శైవ్మమును, జ్యరములను హరించి యించుక 

ఎసెలత్యేము జేయుననియు, పండు (చిన్న నేలము 

లకపండు) వాతమును, శెమ్మమును, చేపున 

నియు, దీనికి. బరి హారములు సెద్దములక కాయ, 

వెజ్టివుచ్చ వేరు, కాకరకాయ, దోసకాయ 

యనియు జెప్పంబడీనది. 

ఇంకను "పెళ్క-ండు) ఎజ్బములకజూతియుం 

గలదనియు, దానిపం డైజుపుగ నుండుననియు, 

బలము గల్లీంచి పొఫము నివారించు ననియు, నిం 

చుక నిరేచనబద్ధము గల్లించుననియుం నను 

చున్నారు: 

ములగ చెట్టు ములగకాడలు (లేక 

ములగకాయలు భోజనపదారము గాన నంద 

ఇ్రిగిన చే, ఇది చాల సుళువుగంబెరుగు చెట్టు. 

త్వరితముగ6 గాచునది. ములగాకు కూర జేసి 

తిందురు. 

ములగకాడల కూర కిమిని గల్లించును. 

బలము నిచ్చును. ఇంచుక 'వేండి జేయును, వేరు 

నందు వేండివేయుగుణము గలదు. ములగకాడల. 

నూజగాయగం గూడ నొౌనరురు. (మునగ 

చెట్టు చూడుడు. 



ముల పాక బుచ సన్న శాస్త్రి కవి 25 

ముంలసాక బుచ్చన ) శౌస్త్రి కసి 
'ఆంధ్రీకవులలో నాధునికలందుం బగణింపం 

బడిన వా౭డు. పేరూరు దావిడ బాహ్న్మణు డు, 

భార్గవస గోత్రము. తండిపేరు కోదండ రామ 

య్య. గుండ్రూరి నివాసి. 

ఈతండు రచించినది “వేంకటేక్ష్యరవిలాస? 

మను పద్య కావ్యము, 

ములికినాటి సీవం---/శాజులవారిసీమ 
“శోరాడు(ండు - కూకట చూడుడు). 

ములికినాటిసవు (ముణికినాడు ) 
దీని నిక్కాలమున “ముత్రికినా” డని వాడు 

టయా, నిచటినుండి వచ్చినటులు తలంసంబడు 

బ్రాహ్మణ శాఖను “ మురికినాటివా ** రనుట 

యుల దప్ప తక్కినసంగతులు తెలియరా 

కున్నవి. దీనికి వల్లూరు వృథానస్థానమై యుండ 

నందురు. ఇది నైజాం రాజ్యములోని “ఉల్లు 

లుక్? అను బికుదపదసంబుధ మని తోంచె 

డిని. (రాజులవారిసీమ శరాడుండు- కూశట 

శరూడుండు- పొ త్తవినాండు శూడుండూు- వీనాకిన్ 

"నది గండికోటదుర్లయు చూడుడు.) 

ములుగోరింత చెట్టు (ములుగోరిం 
ట, మునిగూరింటచెట్ట)- ఇది గోరింట 
తో నేసంబంధము లేని పూవులశెట్టు. ఇది 

హిందువులయిండ్ల చేవ కార్ననలయందు పూజకు 

బనికివచ్చుంగాని, ములుగోరింతపూవులందు పరి 

మళము లేదు. ఇందు తెల్పనిపూవులు నెజ్జ) 

పూవులు పచ్చనిపూవ్రలు (అనగా చెబుపు 

పసుపుపచ్చ కలిసిన కావిరంగు) సీలివర్ల వు 

పూవులంబూచు నాల్లు భేదజాతులు గాననగు 

చున్నవి. తెల్లములుగోరింటకు లాటి న్భామయం 

దు ‘Barleria Dichotoma’ అనియు, 

"సంస్కృతమున మై రేయకః, సెరేయకః, సై రః 

“అనియు బేళ్ళు. ఎజములుగోరింటకు Barle- 

ర్ ములంగి 
య 

ria cristata అనియు, సం. కరువక8, కురు 

బక, అనియుం బేళ్ళు. పచ్చములుగోరింటకు 

Barleria 21001615, సం, కురంటకోకి అని 

యుం బేర్లు, సీలివర్ల (వు ములుగోరింటకు లాటి 

న్భాపాపదము గానరాదు. గాని సంన్క్బూతే 

మున ఆ_ర్రగలః, సై ర్యః అనుపదములు గలవు. 

అన్నిటికి వైద్యగుణ ముకటియే యందురుగాని 

తెల్ల ఎర్ర సీలవర్ల (వుజాతుల చెట్లకు ముద్దుండక 

నొకపచ్చజాతికే యపరిమితమగు ముళ్లుండెడిని, 

దీనినీ గొబ్బి చెట్టనికూడ గాందజందురు. 

ములుగోరింట సమరాల మును గాల్సి చేసిన 

మౌరము (బూడిద) సీళ్ళలోంగల్సి, లోనికిచ్చు 
చుండిన నుదరరోగములు, నుబ్బురోగములు 

నివారణమగుననియు, తే నెతోంగల్చి లోనికి చ్చు 

టవలన దగ్గు శమించు ననియు ఆకులుచితుక 

గొట్టి నుంచుటవలన చిగుళ ఎ 

యుబ్బులు మౌని, నొవ్చినివారణమై దంతములు 

గటివడుననియు, దీవి వేరుయాకుల రన కపాయ 

చూర్రములు తి)దోవములను నమింప౭జేసీయు, 

కాక దేసియు, నుబ్బుజాడ్యము, జ్యరము కాన 

రోగము, తాపము,విదాహము, శ్వాసరోగము, 

శూల లను నివారించుననియుం 'జెప్పంబడినడెం 

ముల్లంగి (సొతిచెటు, గాజరగడ, 
రి —_ టట డి 

కేరటదుంపచెట్టుఎ)---ముల్లంగిదుంప భోజన 
పదార్థ మగుట నీచెట్టు నంద రెజు(గుదురు. దీని 

దుంపల రంగులంబట్టి పేర్లు వూజబుట బహు 

నామముల దనరుచున్నది. దుంపలు తెలుపగు 

తర్శి సొ త్తి లేక ముల్లంగి యనంబడుచునధమంవు 

జాతిగన్కు దుంప యెజువ్కు పసుపు, రంగులగల్లి 

యుండ గాజరగడ్డ, కారటదుంప లనంబదడుచుు 

గాంత విలువంగల్లిన పెజూతిగ నుుంచంబడుచు 

న్నది. ఇంచుక కారమును ఘాటునుగల్లి భోజన 

అతా మా యుప యోగించుచున్న వి. 

పెన 
యా 



ములంగి 
య 

ముల్లంగి తెల్లనిదుంపలుగలది. దీనిని సాతి 

దుంపలచె ట్లనియందురు. లా. Raphanus 

Sativus. SoX. Country carrot. దీనిని 

పెదములంగి యనియు నందురు. సం.మూలి కా, 
దీర మూలకం, మరియు మహాశంద9, అను 

పదీము దీనికిని చినముల్లంగికని సాముదాయక 

పదము, దీనియందు వీచు లేకండిన శ్రవ్య 

మందురు. ముదిరీనదుంప దదు), కష్టము, 

పెత్యముల నడచ్చి యాళలి గల్లించి, వ 

కాస్క వాతముల ప%శోవింపం జేయునని చెప్పం 

బడీనది, లేంతదుంప త్రీదోవహారమై మూూతము 

జెడలించ్చి విణములను శోధించి యజీ ర్తి, 

డదు), గళ రోగము, గుల్మరోగము, నేత 

రోగము మూలకంకల నడచి బుడి బలమ 

తగించునని చెప్పంబడినది. ము లంగికాయ 
2 cn 

వీర్ణము నకు వేడి గలించి, కడుపులోనీబల 
౧ య 

గరంగించి, వాతవ్ళకోపము, వీనసల: గల్లించు 

నని చెప్పబడినది. 

ఎణుపురంగుగల దుంపలను, పసుపురంగు 

గలదుంపలను నాంగ్గమున ‘Carrot?’ దుంప 

లని వాడుదురు. నంన్మాతము న, గర్భరః' యని 

దీనికి చేరు. గాన జరదుంపలని పే శేర్పడియెను. 

కొన్ని-చోటుల. “విండమూలమ్: అని వాడి 

యున్నారు. మటియు నిందు పసుఫురంగుగల 

దుంపలకు సం స్కృతమున'వీతకమ్”' వీతికంద మ్” 

అనిపేరు గలవు, వీట్లకు పచ్చముల్లంగి యెల్ల 

ముల్లంగి యనియు హాడుకే బర్లు గలవు. కేతు 

వంతు వేండిచేసి, వాతమును వారించి, పొడి 
దగ్గు ఎపెత్యేవ్కారముల నడం చి, ఫుంస్వ్వ్యమును 

కేపి లోని నొప్పుల నివారించు ననియు, 
మరాత్రమును చక్క-ంగ వెడలం జేయుననియు( 

జెప్పలబడినది. మజీయు నీదుంపల నుడికించి, 
వ్సికి గడ్డల పైం గట్టిన నడంగం జేయును, గింజల 

నూరి లోని కిచ్చిన గర్భవాతేముల నడంచి, 

2526 ముసల కిసలాయ తే 

మూత్రము చక్క-గ వెడలించును. పూవులలోని 

కింజల్క-ములను లోని కిచ్చుచుండీన మూర్చ, 

నాపుశ క్రి గలదనియు 6 జెప్పంబడీనదిః 

ముల్ల-గీియాకులందడు పేస్తారము మూతము 

వడలించుగుణము గలదు. విత్తులందు న్రరీరావ 

యవము . కు బలముగల్లీంచుక్ర_కి కీ లదు. దుంప 

లందు థాతుపుస్ట్రీ నొస సంగుశ క్తి గలదు. ఈ 

మూడును శరీరారోగ్యము గల వారికింగాన్సిరోగు 

లకుం గాదని మయెటుంగునది. 

కేన, ఆవాల చూర్ణము, నుక జీలకజ్ఞి, 

మంగలం కల్లించుదోవములక క 

లని ప్పంబడినది. 

ములంగియందు చిన్న జాతి యొకటి కలదు, 

దాసిని చిన్నముల్ల అంగి యందురు. దీనికి ప ప్రత్యేక 

సం స్కృలెనామము గాసరాదు, దీనియందు 

కఫము నజీ రి యినిియనవ్నము, పెత్నిదో 
ఎది sy లు యి ఖీ 

పము, నాతదోవముల నడంచుళ _కికలదందురు. 

ముల్లా-మహమ్ముదీ యులందు విద్యాథి 
(ఇత) 

కుని “ముల్లా” యందురు. సాధారణముగ నుపా 

థ్యాయాసి ముల్లా యని *డుచుందురు. పార 

నీఠ్రేభమున “ముల్లా” శబ్దము చక్కని ప్రచా 

రము నొంది యున్నది. 

ములాను వురము (మూలసాన 
ది యు 

పురవంం) --- ఇది పంజాబు చేశములోనిది. 

బ్రంగువవ ర్హకమునకుం కేరందినది. (పంజాబు 

దేశము చూదు డు- మూలస్థానపురము చూ), 

మువ్వింగ్ ఏవరేజి (Moving 276- 
rage )— (స్థాటిస్టిక్సు చూడుడు. 

ముసలగో త్రవరు-(నిధృవగణము చూ, 

ముసల (రోకలి) లేఖ-(వురుససాము ది 
కము చూడు(డు- శ్రీ సాముదిికము చూ. 

ముసలః కిసలొయతే--రోశలిచిగిక్చి 
మ లః అసందర్భప /లాపమని భావము. 



ముసాంబ్బము 

మునాంబవంం--లా: Aloe Indica 

ఆంగ్ల = Dried juice of 8l0es ముదురు కల 

బందరసము నెండించి చేసినది “ముసాంబ్బ” 

మందురు. 

మిక్కిలి కాక, పెత్యము జేసి విరేచనములు 

గావించును. కడుపులోపలి దోవములను వెడ 

లించి, శుభపణ చి, శ్రీల బుతుర క్రమును 

వెడలించును. పెన పట్టు వేసిన కడు పుబ్బరము, 

నొప్పులుని వారించును. దీనికినిమ్మపండ్లవులుసు, 

వేడినీళ్ళలో నెయ్యి వేసి కల్పినది విణుగుడులసని 

చెప్పబడినది. 

ముమ్తాస్సర్ల్య తవం కారకోరమిపర్వ 
తము. (కాళ్ళీరరాజ్యము చూడుడు. 

వముషికదేశవంం---ఈ సేకుగలశేశములు 
రెండో లేక మూడో యుండినటులం గాన 

నగును. “కన్ని ంగ్గామ్” పండితుం డప్సర్సింధుజేళ 

మున రాజథానిగ నుండిన ఆలోరు పరిసరసీ మను 

“ముపీకచేశ? మని పోల్సి యున్నా (డు. 

మహాభారతము ఛీవ్మపర్వము ౯ యందు 

వివరింపంబడిన మువీక దేశము దవీ.ణ హీందూ 

స్టానమునం దుండెను. దీనిని విల్సన్ పరిశీలకుండు 

విష్ణువు రాణ ర౭౭)పృసిద్ధము గా కొంక ణమును 

పోల్చియున్నా(డు, 

Mackenzie manuscripts నందు మళీ 

యాళము మువీక మని 'తేలుచున్నది. ఇందు 

తుళువ, కేరళ, కవ, ముసిశములని చెప్పియుం 

టయు, Dr. Fleet పరిశీలవనియభి పాయాను 
సారము కొల్లం (క్విలన్) మొదలుకొని కన్యా 

కుమారియగముదనుక నుండిన దనుటవలనను, 

తిరువాన్కూ-రు రాజ్య భాగము ముపి.క చేశ మై 

యొకప్పు డీపేరంబరగుచుం డెనని లేలుచున్నదిం 

ముషిడి (ముషిణ్ లేక ముష్టిచెట్టు- 
లాం, Strychnos Nuxvomica ఆంగ్ల. 

2527 మువీడి చెటు 
ఓ 

Nux vomica అనియు, కొొందణు నా 

chnine seed tree అనియు వాడు చుందురు. 

సంస్కతమున విమముప్టి.కః. కిెందణు ముష్టి. 

యపియు వాడిరి, కొంద రోరణముస్టి కః” యని 

గూడ వాడీరిం మువీ. కి చెట్టుగింజలు బలమగు 

విషము గాన లోని కీయ నపాయకరము. 

మువీ.డి యనియు, నాగమువీడి యనియు, తీగ 

ముపి.డి(శప్పతీంగ) యనియు తివిధ భేద ములు 

కలది. లోనికిచ్చుతరి గింజలను బలహీనవజచి 

యాయవలసి యుండును. వేరుయొక్క గాన్ని 

ముషీ.డి (ముసిడి) ఇక్క_యొక్క. గాని గంధ 

మునందు లేక చరార్ష మునం చామవాతముూ, 

మేహావాతము, పతవాతము, సర్వాంగ వా 

తము ముదలగప నొప్పుల నివారించు క్రి గల 

దనియు, నరములరోగములను, చక్మరోగము 

లను నరములనిస్పత్తువ, కీళ్ళ పట్టు లేకపోవుట, 

సస్పవిమదోషముల  నడంచు ననియు, స్త్రీల 
కుసువురోగము నివారించుననియు, ఆహికజగ 

రము, అపస్మ్థారము, సవాయిరోగము, రక్ష 

(వాణి వీర్య నహ్హముల నివారించుక క్రి గలద 

నియా, మువీడి జ్యాగతగ లోని కీచ్చుటవలన 

నిదగల్లీంచ నగుననియు(౬ జెప్పంబడినది. 

తీంగగముషీణినిీకప్పతీయాయనియు నందురు. 

దీనికి లాటిన్మాహ యందు ‘Tiliacorn acu- 

Mminat8’'యని యందురు. దీని సమూూలరసము 

నందు సర్పవిషములనివారించుసణమునుు, బోద 

కాలురోగము నివారించుగుణమును గల దనియు, 

అకులకపాయముతో. గడుగుచుండుటవలనం 

విణములు, చీ ముపట్టు చుండు చర్మవ్యాధులు 
స్తో 

మాన్సట్లుననియు జెప్పంబడీనది. 
లు 

ముపిడికి వితుగుడులు నేలెడి చెక్కరసము, 

ముగలిచెక్క_రసమ్ము వేపచెక్కరసము, నేర 

డిగింజల చూర్హము నని చెప్పంబడినదిం 



ముసీ.ళకుల గోత్రము 
ట 

ముపి.డిశెట్టవైనుండి వచ్చుగాలి యారోగ్య 

పదమని యందురు. 

ముష్టికకుల గోత్రముం-- ఆర్య, వెళ్యుల 
౧౦-౨ గోతుములలో నొకటి. (ఒవెశ్టగోత) 

ములు చరాడు(డు.) 

ముప్ట్రీకకుల (శాంతిష్టీ కుల) గోత్రము, ఏకా 

వేయ (2౫) గోత్రము. ముచికుందర్ష* ఆది 

నంన్క్బృత గోత9ము ముచికందనం ఆప స్పంబ 

యజువ్శాఖ, మంద లేశుండు ేవత. భార్య 

మందర. దండకారణ్యము తపస్థానము. కవిత 

సరస్సు తేటాకము. జపము లత, దీపములు 

౫0, వేతుసంఖ్య ౫౦, పోడశమహోదానము 

లు దానము, కురువేరు నర్జనీయము. 

ముష్టిరాల సుబ్బరాయకవి--ఆంధ్య 
కవులలో నాధునికులందు. బరిగణింప(బడిన 

వాగు. 

రచించి నవి కృష్ణాభ్య దము (చక్కి-లాల 

శేవయామా త్యునకంగృత్రి. పద్యుమ్న చరిత), 

సావితీచరి త, భ ద్రాదిరామశతకము ననునవి. 

వంసాఫా కమాల్ సామా ఘాజి 

ఆటాతురుపష్క్కు (డు--అ౪టాతురుష్కుం 
డన తురువ్క్మజనకుం. డనియు ఘాజీ యస 

జయళీలు. డనియు నర్థమిచ్చుబిరుదములు,. 

ఇవి యావమహాపురువు నకు బభజలచే నొనంగ 

బడీనవి. తక్కి-న పాపా యనుపద మాంధి 

"దేశపు మహారాజ శ్రీపదమును బోలిన గౌరవ 

శీరుదము. ఈయన అనటోనియనుకటుంబము 

లలో నొకకటుంజమున సెలోనికావఫురమున 

క్ష, * ౧౮౮౧ లో జన్నిం చనటుల( చెప 

బడినది. తలిదండుంలు[గొప్ప శ్రీమంతులు గా 

రనియు,; ఇవాల మ ర్యాదస్థలనియు నయనం 

గూర్చి తెలియుచున్నది. 

తొలుత పి, ఎమువారి పసెన్యదళమున 

2525 ముసాఫా శమాల్ పాపా... 

నొక కెస్టనుగా పివేళించి, మైరోపామహో' 

నంగాంమకాలమున డార్జినల్సు రత.ణకె నియ 

మింవంబడీ, సాండర్పు నేనానిక్రింద పనిచేసి 

యాయ నప. బిదప సేనానిగ నతనిస్టాసమాక్య 

మించెను. యుదానంతర మప్పటి యేర్చాటుల 
ప%కారము జయపతమువారి కోటమి పతుపు 

చేశములచారు తమతమ యుదపరిశరముల 

నొప్పగింప వలసియుండ, సీకశమాల్ సేనాని 

యటుల నొనరింపక తనసెన్యమును జేర్చి, 

అనటోలి మాను బ్రవేసించి, యటనున్న చిన్న 

ఫంచిహాన్యమును చెనుకకుం దరిమి_వె చి, తన 

చేశమున గొపషువీరు(డని పొగ డలనం బేనంట. 

౧౯౧౯ సం![!రమున నీయన యుకజాతీయ 

సభను సమావేళమొసర్చి, జాతీయపిభుత్య 

ధర్మములం బోధించెను. ౧౯౦ సం॥లో తాను 

ప్రధా నమంతిిగ ప్రకటిం చుకొనియె నంట. 

ఈమధ్య తురుష్క-సై న్యముల బలపఅచు 

కొని ఆసియామైనరులోని కరిగి యటనుండి 

గీగకులను 'వెడలించి, లాసనేన్ సంధికి (౧౯-౨౩) 

కారకం తనస్వ బేశ స్థల చే “ఘాజీ” బిరుద 

మంది, యా సంవత్సర మే టర్కీ సామా జ్య ము 

నందు ఆస్మా 

మంతముండించా సుల్తాన లప భుత్య 

రింపం జేసెను. తోడనే మైదవ మహామ్మదు 

సులాన్ (ఖలీప్రా దేశమును ఏడ్కియొ॥ బ్రిటీషు 

యుదనావలో విబేశగతుం. డాయెను, మరుచటి 

వత్సర్మున (౧౯౨౪) ఖాలీపాత్ పదవియేరద్దు 

పజుపంబడి, ముస్తాఫాగారు టర్కీ-వజావిభో 

త్వము నకు నియా మక(డీ వ్రైటరుపదవి నం బెనుం 

రొజవంత నృవాలుర పాలన 

ముంలే 

ఎల్లడి వైేటరులవలె తనస్యళశ_క్తిని బలపటుచు 

కార్యముల నొనర్చనివా. డితంజే యనియదరుం 

ఈయన పాలనమున నే న్యాయశా(స్త్రుము ప్రభు 

త్వశాసనముగ నొనర్చంబడీ ఖురానుధర్శ్మములు.. 



ముసు+ఇలోని బెనిటో 

కొన్ని మార్పులనంబెను సెన్యములు బలపటు 

పంబడీి, “సిశ్నేనాఫ్ యూరప్” గా హూళన చేయ. 

బడు చుండి న తురవ్క- సామాీజ్యము, బలము 

గలది య మెను, పభుత్యమువారి స్వజన 

దురాధికార మడంగి, పార్టీ యధికారవిథా నము 

వాడుళలోనికి వచ్చెను. ్చఊలముసుంగు లీయన 

నాడే తొలంగింపంబడెను. ఇజ్ టోవీ లీతూన 

నాడే పరిత్వజింపం బజెనంట. తురుష్కభావ 

యు నించుక మార్పునండె ననియు, లాటిీకా 

అతురవర్గములు తురువ్క లిపులందుం చేర్పు 

కొొనంబడీయె నట. రాజకీయ సంబంధము లేని 

యొశవి చేశస్థునితో సీ చేశాభిమోాని తనమాతృ 

భూమిని తలవంపులు, హీనతలు లేకుండ నితర 
చేశములవలె ఒనెరో పాయందుండ జేయుట తన 

కోర్కె. యనినటుల నా చేళన్థ లనిమెదరు. 

తురుష్క బేశస్థు లేక మైయమహాత్ము సక 'ఆటా 

తురుష్క? బికుదము (తురుష్క=-జ నకుండు) 

నొసంగి బహూశరించియుండిరంట. వేదవారల 

కీితునకార్య ములు మా హోత్మ్యములా యనిపిం 

చును, ౧౯౩౮ సంవత్సరము నవంబరు ౧౦ 

తేదీని మృలి నందెను. 

వుసులోని బెనిటో- ఈయిటలీ చేశపు 
రాజకీయ వేత్త క్రీ వె. ౧౮౮౩ సం|॥రములో 

జన్మించినవాడు. తేండీ యినుపపని చేయుచు 

డిన వాండు, కొంతకాలము బంటు పురమున 

సోవలిష్టుసంఘకార్యదర్శిగను, ౧౯౧౫ సం|॥ర 

మైరో పామహానం[గామమున దూకినకాలమున 

Privaie Soldier గా యుదరంగమున. జేరి, 

౧౯౧౭ సం॥!రము ఫిబేంవరి _౨_౨ తేది దనుక 

నంగరమున( బాల్లొని గాయములచే నాసుపతి 

జేరి చికిత్సనంది, విదప ౧౯౧౯ సం॥రమున 

ఫాసిస్మసంన్ధను సావించెను ఫేసిన్దలు రోమక 

పురియందు పి వేశోత్సవము చెజుపుతణీ భూపతి 

శవిక్షరు ఎమాన్యు అల్ * వారి నాహ్వానిం చెను 
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2529 ముస్సోలినీ (మహాశయుండు); 

ఇది ౧౯౨౨ అక్టోబరు ౩౦ "లేద. అంతటినుండి. 

పథానమంతిగను, డికేటరుగను నుండెను. 

లోగడ నీమెపహాదయుండే యన్య చేశవ్యా 

పారాంగమం,తిగంగూడ నుండెన(ట. చేనమును. 

బలపజుచి వృద్ధికి బెచ్చినవా డందురు వీరి 

ముఖ్యో క్రైశము “మధ్యధరా సము. దమున పలు 

కుబడీ? యని చెప్పంబడినడి, ౧౯౨౫ అక్టోబరు 

అబిసీనియాయా ద మెల్ల రెజింగిన చేగాన వేటు 

వాయనక్క-ఆ లేదు. 

(ఇటలీ జేశము, రోవముకపురి వెటికాన్ చూ, 

ముస్పోలిని ( వంహాశయు(డు)-- 
Benito Mussolini మహాశయుడు ఇటలీ 

జేశమున గొప్ప రాజకీయవేత్త, కీ. వె. 
౧౮౮౩ జ్మూలె ౨౯ 'లేవీని జన్మించి, య పా 

ఛ్యాయవృ త్రీ నవలంబటించినవా.ండు, ౧౯౦౨ 

లో సజ ర్రాండున కేగి యట Socialist గా 

నుండీ చేయుచున్న పని కటనుండి వెడలంగొట్టం 

బడి, ౧౯౦౪ సం॥రంలో ఇటలీ జేర, వార్తా 

పతి) కారచయిత గా నుండెను. ౧౯౧.౨ లో 

మిలాక్ పురమున నవంతి యనుపేరుగల సోవ 

లిస్టు వార్తాపతికాధిపతి యయ్యెను. మరియు 

౧౯౧౪ నం!రంలో యుదమునం జేరవలయు 

నని సబోధ మొన ర్చెను. అంతియే గాక 

౧౯౧౫ ఇటలీ యుదమున చేరయగనె తాను 
సెసికుండై యుద్ధరంగమున "కేగెనంట, యుద్ధము 

ముగిసినకతన తన కదివజకుండీన రాజకీ యాభి 

పాగియమగు Socialism నువదలి, Fascism 

నవలంబించ్కి ౧౯౧౯ లో నాయుద్యమమును 

చేలపిను. ౧౯-౨౫౨ అక్టోబరులో రోము పట్టణ 

మున నీయనయొనర్చిన యూరేగింపు సుప్రసిద్ధ 

ను, అందు రెండులత.ల పాసీస్టులూ లేగిరి. ఆసం 

వత్సర మే నవంబరు ౧వ తేదిని జేశమున పథాన 

మంతి) యాయెను. విదప డికేట రనంబడియెనుం 



యుహసూ ర కాలము 

రాజ్యాంగవి ధానమున గొప్ప సంస్క-రణము 

లొనర్చి న శారు? 

ముహూర్త కాలనంం--- దినమునందలి 
యటువది గడియలలో పదునేనవ భాగము, 
అనగా నాల్గుగడీయలు, లేక తొంబదియాటు 

మినిట్ల (ఇంగ్లీషు) కాలమని యర్థము, 

ముహూార్థి-కండి రిండవదతు(డు. భర్త 

భర్భుఃడు. ఈమెసంతతివారు మౌసహూర్హికు 

'అన6బ కువారుం 

ముష్టి స్వస్తికహస్తవంం-- (వాస్తాభినయ 
తి వాతో er.) 

ము దూశండు-। భరత శాన్ర్ర ము చూడుడు.) 

ముష్టిహస్టవుు -(వాస్తాభిన యము చూ- 

నుూాకగో త్రవుం-(వీకవావ్య లేక యావ్క- 

గణము చూడుడు.) 

మూాకాంబ (మళయాళభగనవతి) -- 
(అంచాత్యయము చరాడుండు. ) 

వరాగినానికల (చెప్ప జాలా డని 

ఖావవంం)-(ఆంధిలోక౯ో క్రి 
వమాడరథగ్య త్రము -- (కొతధ్య ఉపగ 

ఆము చూడుడు.) 

మూడుకాల్థనుం(దు)సలి - ఇచట 
కాలు అనిన చేల నూనుకొని శరీరమును 

పెకి నిలువంబెట్టు సాధక మని భావము. కాళ్ళు 

రెండును చేత (నూంతగు నానుకొను వజ 

రుకొటియు నిట మూండు కాళ్ళుగ భావింప 

బడినది. అనంగా చేత కట్ట నానుకొని నిలువ(బడకు 

నట్టి ము(దుసలితవమని యిచట చెజుంగునది. 

వబాఢ రథ గోత్రవుం--(ఆయాస్య ఉప 
ణము చూకుండుం) 

వూత్రకృ చ్ర్ర చు -దీఏ నక్ష్మరియని యు 

నందురు, ఆంగ్ల, Strangury మలము, మరా 

2500 మరారుజాతి మవామ్మాదీయశాఖ 

(తము, శుక్ర కోణితములు చెడుస్టితి గల్లి వికృతి 
యం న్ ౧ 

నందుచో పొత్తికడుపు నం జేరుకతమున మరాత 

నిరోధముగల్లి వెడలుటకప్టమగుచుండురో గము* 

ఇది మేహసంబంధరోగము. 

వమాత్రఫూూతనంం---౩ంగ్ద * విడి 

మూత ప బొట్టుబొట్లుగ కష్టముపైం బడు 

చుంటయు, మూక్రముతోంగలిసి శుక్రము పడు 

చుంటయు, రోగి శాల సీరసించుటను గలించూ 

జబ్బు, 

వరూత్రాశ్మరి (నిలామెహవు) —- 
ఆంగ్ల, Calculi లేక Gravel in the 

Bladder: మూతివు సంచి (తిత్తి లో కా 

వలె దున స దార్థములుగట్టివడీ యీర్సడి మూత) 

ము వెడల సరో ధరమ భాధించు జబ్బు. 

వూూరలకొ అత -వూర్వకాలమున నిప్పటి 
యడుగులు గజములు కొలతవలెనే సాధారణపు 

చిన్న కొలతలు మూరతో కొలుచుచుండిరి. ఇది 

మోంచేతిగుంపు మొదలు - మధ్య వెేలికడవణుకు 

మరారగనుండెను. భరత చేశము న పొట్టివారిమూర 

సరకుచేయం౭బడనిదిగ నుం..ను. హిబూర దేశము 

న పెదమూర, నాభారణప్రునురాొగ లని లెండుగ 

నుండి సాభారణపుమూర "బేశమున వాడుక 

యందుంజెను, "పెద్దమూ 5 ఎజకియెలుపివ చ 

మూరకొల. అది యొహూనాబేవాలయఫు 

కొొలతలకు వాడంబటజెనుః 

మూరుజా తిమహమ్షుదీయశాఖ లవ్ 
రాది నరబ్బులనుండి యో, బెక్బరులనుండి యో 

కల్లి రందురు. విరినుండీ మొరాకో (మె రాకవ్) 

చేశమునకో, ఆచేశవాసమునుండి వీరికో శీ 

కలైను. ఇప్పుడు సింహలద్వీపమందు.గూడ కాన 

నగుచున్నారు. విరు మధ్యధ రాసముద )మును 

దాటి, స్ఫానియా బేశమున రాజ్య మేర్చజుచు 

కోని రనియు, వీదప నొళప్పు డచటివారిచే 



మూరరాయరగండ చబిరుదము 

తరిమివేయంబడి రనవియుు నందు. గొందరు 

సింవాళమునకుం జేరిరనియు, కొంద రింకను 

స్ఫానియాసీమలం టే ప్రజలలో గలసివోయి. 

యున్నారనియు. చదెలిసెడిని. 

మరారురాయరగండ బిరుదవలు-- 
ఇది శ్రీగృవ్షరాయ సార్యభ్ధాము నకును, ఆంధ్ర 

కర్హాటక సామాజ్యాధిపతులగు మటజీకొొంద 

రితరభూపతులకును గల్లియుండిస _బిరుదము. 

విజాపూర్ నవాబున (బహామనీసుల్తాన్) “కశ 

పతి”? యనియు, గోలొ్య-౦డ నవాబునకు( కాల్బ 

అము లధిశముగ నుండుట చేే “నరపతు?? లని 

యు, కలింగభూపతికి( వను లధికముగ నుంట) 

కో జపతి” యనియు పిసిద్ధియుం డెను. గజ 

పతుల కళింగోత్క_ల రాజ్యము న కంజహారర 

ఇష్టము న చేనుసలు విసారముగ వసించుట 

నుపసిద్దము. ఈముగ్గురు భూపతులు మూరు 

రాయరు (ముగ్గురునరపతులు) లనంబడీరి, ఏరి 

మువ్వురి నోడించుట “మూరు రాయరగ ండ ల” 

డనంబడెనంటం 

గజపతి రాజులుమువ్వురు* కవి లేవ్వర గజపతి, 

(లెండవవానిపేరు తెలియదు, పతాపరుద 

గజపతి, ఇందు మొదటి నృపునివుతికచే 

శ్రీకృవ్వ దేవరాయ. సార్వభౌముడు పరిణయ 

మయ్యె నఓ. 

మూరుణొతినారం Moors వీరి 

నాంగ్గభావయందు ““మూ్చున్” అనుటయా. 

గలదు. మొరాకోదేశనూనుండి పేరందినజూతి 

వారు. వీరు మవామ్మదీయులు, తొలుత నరబ్బీ 

చేశవువారె బెర్చరు సంబంధ శూం ధవ్యములతో 

నేర్చడి, “మూర్” లని. ేరందిరి. ఏరు 

స్పానియా దేశ భాగముల నాకిమించ్చి కొంత 

శాల మేలిరి. అఆ బేశమునంగల గన డావురము 

కడనున్న 'అల్ల్హంచా) కట్టడములును కార్టోవా 

2581 నూ 

వురముననున్న _గొప్పమళీదును ఏరినిర్మాణ 
చివ్నాములై యున్నవి. స్పానియా బేశముస 
నుండుతరి ఏీరికి ‘Moriscos? అని "పేరు వాడుక 

యుండెన(ట. పిదప Philip 111 భూపాలుని 

కాలమున కే, వె. ౧౬౦౯-౧౬౧౦ సంవత్శర 

ములకాలమున స్పానియా దేశమునుండి వెడలం 

గొట్టంబడిరి, కె? స్తవమతావలంబన మొనర్చిన 

వారును నాల్లు సంవత్సరములలోవు చాలు 

రును మిగిలినవారు నచటనే యుండిపోయ్యి 

స్పానియా బేభనులతోం గొందరు కలసిపోయి 
రట. ఏరిస్వ చేశ ము స్పానియా ఫేం చిచేశస్థుల 

పళమై పేరున కొక సుల్తాను పాలనమున నిలచి 

యున్నది, 

వంంర్కొండచెక్టు. 

pha Indica. సం. విశ్వరూ పా, 

మంజరీ 

ఇది కుప్పింటజాతిలోని దనియు, దానిగుణ 

ములే దీనికిం గలవనియు కొంద రనెదరుం 

మూూర్కొ-ండాకు రస కపాయ చూర్గములందు 

కాక జేసి ర_క్షమును శుభ పటుచు గుణము 

కశలదనియు, మూలవ్యాధి, గుల్మలు, శూలలు, 

మలమూాతినిరోధములు, శ్యానకాసల నివా 

రించుశ క్షి గలదనియు, పసరు చర్మరోగముల. 

పెన రాసిన మాను ననియు, పసరు లోని 

కిచ్చిన మూర్భజబ్బు మానుననియు, వేరునందు. 

వాతమును వారించుళ క్రియ వేరుతో దంత 

భఛావనము జేసిన దంతరోగముల నివారించు 

వ్దక్రియు6 గలదని చెస్పంబడిసది. 

మూర్తి కొంచెమైనా కీర్తి యధికము 
ుభ్ళలోకో క్రి) 

మరార్తిత్రయంత్వ సిద్దాంతవు- (Tri- 

nity)- పరమేశ (రుం డొక్క_౯డే యయ్యు 3 

వేర్వేరు రూపములుగ నవసరములగు. 3 భేద 

లా. Acaly- 

వారిత 



మూ రిత్స)యత్వసిద్ధాంతము 

"కార్యములను నిర్వహిం చుచుంముటను “మూరి 

తఏయత్వ?: మని పేరిడంబడినది, దాని నాంగ 

మున 'టి)నిటీ? యనెదరు. ఇ ట్రనుటయందు 

సర్వతంత)న్వతంతు9. డయ్యు పర మేశ్య్యరుండు 

మూడు భేద కార్యముల నిర్వహీంచు నవాని 

రూపణము లొనర్శి, మువ్వ్వురుగ భావించుట 

యని స్ఫురించెడిని, భరత జేశమున *౦దూ 

మత మని చెప్పంబశు దున్న యార్గ నుతేమున 

సృష్టి స్థితి లయములకు. గర్హయగు పరమే 

థ్వరు నకు సృష్టియొ నర్చు నవస్థానిరూపణము 

బివ్మాత్వ మనియు, అటిస ట్టిసృష్టి నుద్ధరించి యభి 

వృద్ధికి జ; చ్చుచుపి భి! జేయునేవస్థానిరూప 

ణమున కు పిష్ణుత్వ మనియు, జన మార్పు 

గల్లింప లయ 'మొనర్చు నవ నానిరూవణముధకు 

రుదక్వ (శివత్వ) పు. సంశేతనామము 

శిడీ, బ్రవ్మా విష్ణు ము హౌశ్యరులు (ఆకాకర 

నిరాపణము గ మూూరర్డిత్ఫీతుత్వ్సముం జెప్పు 

దురు, ఇటుల'నే వ) స్తవమత ధర్శము నందునను 

మూ _ర్హిత్యయత్వము చవేజువిధము గ నిర్వ చిఎపం 

బడినది. వీరు వునర్హన్మముల నంగీకరింపని 

rome గావున, తండ యగు జహా 

పర మేళ్యరు. డనియు, కుమూారుండుగ భూమి 

యం దవకరించి క క్రీస్తు పభువ్ర,బోధకుండుగను, 

సావుబ దోవములకు రీకు7గా తాను శిలువవేయంC 

బడి మరణించుటనందిన రకకుంకుగను, పరమే 

శ్రగరుని మనక రము భక్తుల-పె 

నావరించి చాలి వారియందలి పవితా్రావయవ 

మును, పవిత్ళతకును భ క్రికిని మూలస్థానమగు 

మనన్సును, కంట ముగ నొనర్నిపూత మె దనర్చయం? 

జేయు పరిశుద్దాళ్శుయు మూ _రితయము గం 

జెస్ప్సంబడినదడి. ఇ టనుటయందుంగూడ సీమరా 

డును పర మేథ్యర సంబంధము లే యయ్యు, (తివిధ 

భేదశార్యము లొనక్సునవిగ (అవస్థా త్రయ 

నిరూపణములుగ ) నగుచున్న వి 

2582 నూరి లాం 

సెక్కు.లితరమతములం దీమూర్హితంయత్వ 

ము ఇెప్పంబడ లేదు. ౨౦ స్తవులందుసహా యూని 

తేరియన్ శాఖకు. జెందిన వా రీ టినిటీసిద్ధాంతము 

జెప్పక నిరాకరించి క్రిస్తుపఎభువు డీర్ణ దర్శి యు 
ముతబోధకుండునని యందురు. (చే గ స్తవమతేము 

యూూనికుఏయన్ సిద్దాంతము చూడు(డు,) 

ఐనను చీ_స్తవ్రులందు ‘Pente cost? అన 

బడు Whit Sun day కుంబిదపవచ్చు నాది 

వారమును వి శేషపర్వదినముగ నెంచి, టొనిటీ 

సండే (నబ్బాత్ ) యని యాచరించుచుందురుం 

యూనిశేరియన్ శాఖకే స్తవ్రులు దీని నన్ని 

యాదివారములవలెనే సబ్బాత్ (విశంతి) 

దినముగ సనెంచుదురు గాంబోలునుం 

మూర న--మూర్భన మూర్చనలు సం 

గీతశ్యాన్ర్రమున దశథవిభగమకశములలో నొకటి. 

ఇది వడ్డగా)మము, మధ్య గాామము, గా 

గానము నని తఫవిధము. 

౧ మడ్డ గా మము న- ఉ_త్తరమన్దర, రంజని, 

ఉ_త్రరాయత, శుద్ధనడ్డ, మత్సరికృతు, అళ్య 

కా౦ంత్క హిరుగ్గత యని యేడుమూర్భనలు. 

౨, గాన్లారగా మము న- సుఖ, ఆలాప్క 

చిత, చిత్యవతి, విశాల నంద, 

యనంబకు నేడుమూర్చృ నలు కలవు, విట్ల నుప 

'యోాగించుట స్వర్షమునందలి గాయకులకు తప్పు 

భూలోకమునందలి గాయకుల కేమియు. చెలి 

యదు. గాన నివి వాడుకలో లేవు, 

రః మధ్య గాామమున- సౌఏరి, వారిణావ 9 

కలోపగత, శుద్ధమ ధ్య, మార్ష్మకారవి, హృ్ష్య 

అని యేజుమరార్భ నలు. ఇటుల మూర్చన లిరు 

వదియొశటిలో పడ్డ మధ్య గాంమములందలి 

పదునాల్లుమూర్చృనలు వాడుకయం దున్నవి, 

మూర్తిలుట (Faintingy— ఇట 

మూూర్చిలుట యన మూర్చరోగమువల నం 

సుముఖ, 



మరా ర్భాపంభకము 

గాదనియు, హశాత్తు ₹ల చెలిసిన విచారవార్త్హ, 

'ఆపద మొదలగునవి విని భరింప రానిదుఃఖమున 

మూర్చిలుట యని మనస్సునం దుంచుకొన 

వలయాను. దీని నాంగ్గవై ద్యవిద్యావి శారదులు 

“Stoppage of blood supply to some 

parts of Brain caused by sudden 

severe emotion’? అని నిర్వచించిరి. అ త్తరి 

Blood 76558158 ముడుచుకొొను నంట. 

తోడనే మేధస్సునకు ర _క్షసా9వ మాంగుటయా, 

శరీరము వెల్ల చాణుటయు సంభవించుటతో 

మూర్చృగస్లీ 'నేలంబడ6జేయును, అటుల నేల. 

బరుండుటయీ దీని నివారణపమార్షమని యెదరు. 

భరత చేశపు యోగాభ్యాసపరు లలసటయందు 

తెల్లగిలంబండియుండు అరఖథవాస  మలసటం 

చాజందో'లి తిరగ బలము గల్లించునని 

చప్పెడీయు క్రి స్ఫురించెడిని. 

మూరాకుంభకము- నోరు మూసికొని 
పద్మాననానీనుండై కూర్చుండి, వృాదయము, 

"తాలువులు, కంఠము ఏటి బలముచేత నాళికా 

రంధముల వాయువును పూరించి, జాలంధర 

బంధమున కుంభించి, యేకాగఏచిత్తుండె 

చుధ్యమందు ద్భషప్టి నిలిపి, నాశి కారంధముల 

నెమ్ముదిగా శేచించుట “మూ ర్భాకుంభక) 

మనంబడును. ఇది యోగసపల మనియు, మనస్సు 

కిరముగ నిలుచు ననియు. 'జెప్పంబడినది. 

(పంభకము చూడుడు. 

దీనికి బకా రా తరము గాపొందరు యోగులు 

పానినీకుంభకము నాచరింతుకు 

సీమండై కళార్చుండి నాళికా, తాలు, హృదయ 

కంళముల బలమున నోటిగుండా 

వాదయమున నిరోధించి కుంచి నేన్ముదిగ 

శేచింతురు. ఈయభ్యాసమున మేను చులకన 

గల్లి *యు వు స్థిత కొందు నని యందురు. 

(అష్టాంగ యోగములు చూడుండు 

పద్మాసనా 

పూరించి, 

2588 మూూలబంధముద) 

మూలకు(డు లేక నారీకవచు(ండు-- 
తండి అశ్ళకు(డు. పరళు రాముడు తుతయు 

లపై, దాడివెడలినతతణీ , క్రీ త్రీ లితనిని తమనడును 

నుంచుకొని కాపాడిరి గాన నారీశవచుండనియు, 

తిరుగ వతియకుల మీాతనినలన నభివృద్ది 

యణట “మూలకు డనియు నాడుక గలి7నుం 

(నారీకవచు(డు చూడుండు) 

మూలకులగో త్రము --(మునికుల భూ.) 
నసూలతాపినది(తపతీనది)- దీనికివ్పు శు 

తపతీ నదియని వాడుక గలదు. మత్స్యపురాణ 
మున _౨_౨ అధ్యా. 33 శ్లోకమున మూలతావి 

(యనంబడుతావ్రుయందు. జన్మించుటకత। 

ఏళంచెనని చెప్పంబడినది. ఆతా విఫుడు 

'మరాలాయి'యనుచున్నా రు.తేపతీ నదింగూర్చి న 

ప్రశంస బృ వాచ్చివవు రాణము _౨-౨౦యందు 

నను, భాగవతము ౫-౧౯ యందునను కలదు. 

వింధ్య పాదపర్వతపంక్షి క్రియందు (సాత్సురావర్య 

తపం క్రీ) గోనానగిరి యున(బడుకౌవునజనించి, 

పక్సిమ నాహినియె |పవహీంచుచు సూరత్ పట్ట 

అమునకు గతిపయదూరమున పశ్చిమసముద, 

మునందు కాంబే నముదిశాఖయందు సంగ 

వింంచును+ 

మూల నున్న నాటిని ముంగలకు 

చ్చే వాడు (ఆంధ్బ లోకో). 
వమూూలబంధమంద్ర యాగాభ్యాన 

విధానమునం జెప్పంబడీన వింశ తిముద లలో 

నొకటి. 

ఎడమళశకాలిమడ మను గుదమునకు పెనను, 

లింగస్థానము నకు దిగువను (అనంగా.. సీవని 

యందు) అదిమి పట్టి, సదాకుంచన మొనర్చి 

కడుపును వెన్నున gs కుడి కాలిమడ మును 

హలము. నానించుట మూ బంధము ద 

య న(బడును, 

ఈయ భ్యా సము (వాణవాయువును జయి3 

చునని చెప్పంబడీనది. 



మూలన్యాడ్ 

వరాలవ్యాథి (వరాలశంకన్యాథి, శ్ 
(ఆర్మరోగము చూడుడు 

వగాలస్టాన(పురువలు (ముల్తాన్)- 
పాంచాల బేశముసం దిప్పుడు ముల్లా ననంబడు 

చు సైన్యస్థాన మై యున్న ది. వర్తశస్తలము, 

ఇంగువకు పిసిద్ధినందిన తావు, ఈపాంత చేశ 

మునకు వే ర్వేరుకాలములం ద నేశనామము లుండి 

నటుల? గన్చ'క్లిడిని, “రామా యణము ఉత్తర 

౧౧౫ యందు “మల్లభూవిో యని పేరును, 

మవోభారతము సభాపర్యము 9౧ యందు 

“మాళవ బేశ”మనియు దీనిని చెల్పియున్నారు. 

భాగవతమునం బెల్పంబడీన నృసింహావతౌర 

ద మిదియే యని సంర బడినది. ఇట 

పీహ్లోదవురి యనంబడుతావున వురాతనపు 

దుర్గమున హీరణ్యపురమని తీొల్లివాడంబడుచు, 

పీరణ్యకశ్య పుండనుస సురభూపతివసించుచుం డె 

ననియు, నాయనసుతుండే ప౦హ్లాదుం డనియు, 

నటనే నృసింహావతారమున విమ్హటేవుం డుద్భ 

వించి హిరణ్యకస్యవునింజీజ్సి సుతుని రషీంచిన 

'తావుగా Cunningham's Geography of 

Ancient India అను గంథము న 2౨06కుందు 

పోల్చం-బడ్నది. మజీయు నీపరిసరముల ప్రహ్లాద 

గిరి (పడందోసినకొండ) మొదలగునానవాళ్ళ 

జెక్కి-ంటిజూపుదురు. ఇంకను శ్రీకృమ్లనిసుతు 

డగ సాంబుం డప రాధియి కుష్టరో గవీడితు. డై 

సూర్యునింగూర్చి తపమొనర్చి పూతుండెన 

తావును(నూర్యకుండను )నీపరిసరముల నే గలదు 

ఇది శక ద్వీవపుసరివాద్దు. (మల్ల'జేశము-నృసిం 

పోవతారస్థలము చూడుడు. 

వణాలాన్నక్షత్రవుం---ఇది. గొంతిసింవా 
ముంబోలినమైదు నతు తముల కూడిక. దీనికింకను 

“అనురం పణం న_కంచరం నిరుఠిం నిశా 

చరం- విశిశాననం మూలం రాతసంి అను 

2584 

పర్యాయనామములు కలవు, దీనికి రాత సాధి 

"చెవము, రాతసగణము, అధోముఖము, నపుం 

సళస్వభావము. ఆండుకుక్కా, చకవాకపథతీ., 

సజ్జ చెట్టు, ఈనతు కే సంబంధములనియు, (పవేశిం 

చిన యిరువదిఘడీయల_పె 'త్థజ్యమ(అనంగా 

విపఘటికలునియః , నలువదినాల్లు ఫఘటికలపె 

నమృతేఘటిక లనియు, నిది దారుణస్వభావ 

నతు త మనియు ( జెప్పంబడినది. 

వగా షాస్పిర్షత్యావ్రున్యాయవరు -వలసిన, 
యాకారముగ నగుటవ రాగిగరలగి మూసలోం 

బోసినట్లని యర్థము. 

లోవాము గర+గిన నీరువ లెనై స్వాధినమగు. 

గాన న_త్హరి నేరూపముగానై న నట్టిమూ సలో. 

బోసిన నశ రూపించునని భానము. ఈసండ 

ర్భము న “వ్యంజకో వాయభథా లోకః) వ్య ౦జక్ 

వ్యంగ్య న్యాయము చూడుడు). 

మూషికభక్తితభీజాదనంకురాదిజనన 
వొర్టనా ఇతి-న్యాయము - పొలములో 
జల్సినవిత్తనముల నెలుకలు తిని వేయ. గానింక నవి 

మొలచునని యెదురు చూచునటుల ననియర్గము. 

గ౦హింవు లేనివ్యర్థనిరీత.ణ మనిభావము, 

సువాసారహ్ప్ం ఉర్భు ఉత్సవము 
ఈటర్పు నిజాము రాజ్యములో పాదరా బాదు 

నగరపరిసరములనున్న “మెశాంమ్ బు క్కే_డీ? 

యనంబడు చిన్న కొండపెనున్న యొకదరగా 

యం చేపేట నాయన మృతతిథియందు జరుగు 

చుండును. ఆయన మిక్కిలి నేర్పరియగు సేనాని 

యట, ఈ యుత్సవమునకు ముసల్మానులు, 

హిందువులు, నాయన సేనానిగనుండిన మై శామ్ 
(రిజిమెంటు) నేనాదళములోని పసెనికులును వేం 

సంఖ్యాకులుగ నరుబెంచి ఆయన ప్రశంసల? 

జెప్పుళొనుచ్చు ఫలభోరము లొనర్చి మరలు 

చుందురు. ఇసినికులలో జాక్క-ం డాగయననాటి. 
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సెనికలనంతతివా రేయని తెలి యుచున్నది. హిం 

దువు లీయనను 'మూసారామ్? అనియు మహా 

మ్మదీ యులు 'మూసారహీమ్? అనియు వాడు 

చున్నారు 

హిందువులచే వారినామమును మహమ్మ 

దీయులచే వారినామమును గ కొనిన యీ విచి 

తవురుషమునింగార్చి Illustrated weekly 

of India of December 29-1940 వదు 

నేడవసప్రటతం డిటుల నీచరిత) వివరింపంబడీ 

నది, ఈయ నేరు Michel Joachim Ma- 

rie Raymond అని సాధారణముగ నెలరచే 

Francow Raymond పపము 

నాడు. సంచి దేశస్థు(డుః Serignac జన్మ 

సానము, ఇది (256006) పరగణాలోనిది. 

bso ౫ మార్చి నెలలో జన్మించిన వాడ, 

తండి వర్తకుండు. తానును వర్తకుండు గాంగో 

రియే తనయిరువదియవ సంవత్సరమున 107i- 

ent అనబడు శేన్రమండి స్వ దేశమును ప్ర్డ్లి 

భరతభూమి కరుదెంచి యచికకాలముననే తన 

బుదినిమార్చుకొని సే వానికాంగోరి, భరత ేశపు 

సంస్థానాధిపతులక్షింద కొలారనర్చ నిచ్చగించి 

-తోొలుదో" ల్ర మైసూరు రాజ్యమున సాద రాలీ 

న వాబుకొల్వునం దొశపటాలపు Sub-lieun- 

tenant 

మునం దాసెన్ఫదళ ములకు Chevalier-de- 

Lasseగారు కమేండరుగా నుండీరంట, ఆయన 

యు ఫంచి దేశస్థుం డే. ఆపైన్యములతో క్రీ. వె. 

౧౭౮౦నుండియు దవీణయిండియా భాగ రాజ్య 

ములకొొణకు బిటిషు వారి కెదురుగ యము 

లొనర్భు చుండెను. ఆకొలువునందు కెప్టెన్ 

బూ దాకు నె తంబజెనంట, 

సేనానిగా ప్రవేశించెను. అక్కల 

సాద రోలీయ నంతరము శేముండుగా రా 

యుదో్యోగమును వదల, Bussy సేనానికిింద 

ర్ మూసారహీన్ ఉరు ఉత్సవము 

ఉ&శరేం-రేం-0200 గా వృవేశించె నట. 

ఆయన కంగరతుకు(డుగ మాతమేగాక, యం 

గకి బొందు వలె నెల్ల కార్యముల. గల్లించుకొను 

చుండి, క్షి, వె. ౧౭౮౫ లో అయన ఫుదు 

చ్చేరిళో మృతినొందినపిదప నాకొలువువడలి, 

సాదరాబాదు రాజ్యమున కరిగి మూడన 

నై జాంపిభుండగు సికందర్ జూ బవాద్దరుగారి 

సుతుండగు సలాబత్ జంగుబవాద్దరుగారి కొలు 

వునందు సేనానిగం శేరియుండెను. ఈయనను 

ఫ్రెంచివారు వింపానన 'మెక్కి-ంచిరంట గాన్ని 

విదప నచిరకాలముననె బిటీము వా శాయేర్చా 

టును భగ్న పజచి తండి) నే తిరుగ పిభువుగ 

న 

ఇట్టి య ననముకూలపరిసితు లయ దు సైతను 

ఫ్రంచిశేమండుగా శౌాఖైటో ౧౭౮౬ సం! లో 

నిజామాలీఖాన్ గారి కొలువునందు జేరంగలిగిరి. 

ఆయన కొలువ్రునంటే పదమరాడు వత్సరము 

లుండ్కి హశాత్తుగ శేమండుగారు మరణించి 

రట నైజాముగారి కొలువువనం జేరినవిదప 

స్వజేశవు సై న్యదళములను తన ఫ్రంచిడే 

వంపు సై న్యదళ ములవ లే తరిఫియ్యతు నొనర్చి 

యొకొ-క ఫ్రెంచి వానిని దానిపై సేనానిగ నొన 

ర్పుచు, వారి కాక స) అదనం కాన్ మూలమున 

నాయుధములం చెప్పించి యమర్చుచుండేనంటం 

"ేమండు గారికిింద పిత్యేకముగ చేడునూరుల 

“సైన్య ముండెడిద(ట, టిప్పుసుల్తానుతోడి సంగ 

రము తటసించినతరి నతెనినుండీ క ల్లినజయములు 

నిజాంపభువు గారిని బో9త్సహింప, అయిదువేల 

సైనికులం గూర్చు నాజ్ఞ వచ్చుచు నాతని కైదు 

'వేలచాప్యములు జీతము నే ర్పణ చి యను గహీం 

చిర౭ట. 

శేమండు గారి యభ్యుదయ మిట్లు ౫డ మహో 

రాష్ట్ర్రలతో నిజాంపిభువ్ర గారికి బొసలగిన 



ఖారా సంగరమున నిజాంప)భువు గారిపై న్యము ర్త 
లకు గొప్పనవ్హమును నపజయమును వాటిల్ల, 

నిరువురు సేనానులును ఫ్రెంచి దేశస్థులే యెనను 

చాకరినొకరు కటు నా కల్తెనంట,. దాని 

గాంచిన నిజాంపోభోవుగారి జనానావా రెవ్యరో 

యాయనను (బోత్సహీంచి వెజవీంచి శేమండు 

గారిని వెనుకకు మరల6 జేసి వేరొక యుద్యోగి 

శధికార మాయం. జేసిరంట, మహారాష్ట్ర) సేవల 

నడిపిన ఫెంచి సేనాని'పేరు Perron అని యొక 

చరితకారు(డు వాీసియున్నా (డు, అ తరి 

నిజాముపభువు గా రుకడువృద్ధులుగంగూడ నుండీ 

రని ెలిసెడిని, దీనికి. బిదప నిజాంపభుని 

సుతుం డాలీజా యనునాత6౭డు తండి) వై తిరుగం 

బడినతజీ నాయ లరులను చేవుండుగాేేయడంచి 

వైచి ళ్ ంతిగల్లించిరంట. నెజారపభుం డాయ 

నకు Controller of Ordinance ఉద్యోగ 

పదవి(గల్పించి యాయనకిచ్చి గారవించిసంట. 

ఆయన తుపాకులు ఫిరంగులు మందుగుండు 

సామానులు చేయించుచుండిన కర్మాగార గప 

మిప్పటికీని ఫతేమైదానముకడ తోప్కా సంచా 

యనంబడుచున్నదని చెప్పంబడీ నది, 

చేమండుగారు నిజాంపంభువు గారికి బిటీవు 

పంభుత్వముత సంధికదురుటకు కొన్ని మాస 

ములు మున్ను హైదరాబాదునగరమున మర 

ణించిరంట. వీదప ఫ్పోంచిసైన్య ములు తొల 

గింపంబడియెను. అప్పటి |బిటీషు రెసిడెంటు గారు 

Capt Kirk'patrick గారని చరిత)లనుండి 

శేలుచుసన్నది. ఈయనే ₹ెటుల నెప్పుడు 
మార్చునందెనో తెలియంబడకున్నను మెయి 

శోమ్ "బకాడీ కొండ సెనున్న దరగాకడనే 

యోౌయ నగమాధియు 6 గలదు. అది నలుపలకల 

దిమ్మపై సెరామిడ్ వాటముగ పొడవధిశముగ 

నిరవది మూ డడుగుల యెత్తునక _సంభమును 

జోలి నిలచియుండీ, తల నొక శిఖరము గల్లి 

2586 మ్నగత్నష లేశ ఎండమావి. 
ల లిణ 

యున్నదంట గాని దాన్నిపె శాసనము లేమియు. 

లేళ J.R. అను నక్షరములుమాతే మున్నవంట-. 

ఈయనదరగా కిరువది యొన్నిది _స్తంభములు 

గలవు దానిని Grecian Temple ఆకార 

మున నున్న దనియెదరు. దీని నిజస్థితి యేమైనను 

బయల్పడీన చరితను వమూచదువరుల కెటు6గలి 

జేయుట యాంధవిజ్లా నము నకుళ ర్హవ్యముగాన 

దిని నిజానిజములను చదువరు లే పరిశీలితురు 

గాశ యని వదలుచు ముగించు చున్నా రను, 

మృకండుండూబుప. తండి పేరు ధాత, 

తలిపే రాయతి. కుమారుడు మార్క-ండే యు. 

క (చిరంజీవి). ఈశ్వరో పాసకు(డు. 

వృుగజొాతిగజవు-- (గజలవణము: 
చూడుండు, 

న్ఫుగతృష్లలేకనండమావి(Mir2ge) 

ఇది యద్భుతదృశ్య ము. ఎడారుల౦0 

దప్వుడప్వుడు గాననగుచు పాంథధు-ను మోన 

వుచ్చుచుండునది. ఒక తత్వవేత్త దీనిని “క్షీ 

mirage is an optical illusion due 

to certain conditions of air, when 

it is very hot” అని వివరించెను. ఎడారు 

లందు నీరుదొరకుట ను స్తరమని ఎల కరింగిన చే, 

అందచ్చటచ్చట పీరుగల పర దేశము లరుదుగ 

నుండును, అచ్చట నొక చావియుండుటయె గాక 

నాచెమ్ము కట పచ్చగడ్డియు చెట్లును, వాటినుండి 

కొంచెము నీడయుంగల్లి చల్లని ప్రదేశ మగుట 

ఎడారులం దాటిపోవుటకు నడుచు పాంథుఐక 

విశ్సాంఠినిచ్చు తా వె (మ కాము జాగా) యుం 

జెడీని అట్టితావుల నాంగ్గమున Oases అం 

దురు. ఇట్టి యెడారులం దాకశసమున వాయువు 

వాతావరణమునందు పొరలుపొరలుగ నేర్పడు 

చుంట గలదు. అట్టిపొరలు వేర్వేరు శీత్రోన్న 

స్ ంలం రట వేర్వేరు పొరలుగ6 దలంపం. 



ము గత ప్న లేక ఎండమావి 
లి లెణ : 

బడుచుండెడిని. కీతోష్టస్థితుల మేర 'కాపొరలు 

భేదనులగు దళసరి (చెన్స్టీ; ) లను గల్లియుం 

డును. (డెన్సిటీ చూడుడు. అట్టి పౌరలందు 

వెలుతురు పసరించుతరి వెనుకకు మక5లుట 

{ Deflection) సంభవించుచుండును. నిజము న 

భూవల య రేఖ (Horizon) వరిసరముల నెక్క 

డనోయున్న “ఒయాసిస్ ? మొదలగునవియు జల 

ములు, పంవాహములు, ఇండ్లు, మార్గములు, 

జంతు కాలములు నాకాశమున జెన్సిటీవలన నద్ద 

మునందువ లె ప్రతిబీంఏీంచ (Reflected im- 

2865) ఎడారియందు నడుచు బాటసారుల నేత 

ములకడకనం గా దృక్పథము నకు తిన్న గా. జేరుట 

నుండి తని మున్ము౦ దెడారియందుండు నిజవుగు 

నొయాసిన్ లవలెనా, జలపవావాములవలెను, 

మార్గములవ లెను, గృహములవలెను, మనుష్యు 

లు,ఒంకులు మొద లగుజంతుజాలములవలెను గ 

న్పట్టును. దీనిని మృగతృప్మ లేక నెండ మూావియందు 

రు. ఎరుంగనివారి కివి నిజముగ నేతోచియ టజల 

ములభింపగలదనిత లంపం జేయుచుండు. గాసిఅవి 

(పతిబింబదృళ్యము లే కానినిజములగునొ యాసిన్ 

తావులు గా నేరవు, కొంతనడచినవిదప నాదృ 

శ్యములు మరుగుపడిపోవుచు మాయమగుచుం 

డును. ఇట్టిద్భశ్య బింబములనాంగ్ల ము నMirage 

అనియెదరుః ఇవి యిట్లనృతమ్బులె భమజన్య 

ము లెనను నాకాశమున వాయువుపొరలందు 

నొప్పయద్దమువలె పని చేయుచుండు గాలిపొరల 

యందు పీతిబింబించిన వెలుతురు ఎక్క-_డనో 

దూరమందొకొచోట నిజముగ నున్న వాటిపతి 

బీంబములని మెటుంగద గును. ఇట్టదృశ్యము 

లొక్క-క తరి సముద )మునం దోడలలో 

నరుగువారికి. గూడ నగుపడున(ట. అట్టితరి 
గన్నట్టు సృకిభింబములు తల్రక్రిందుల నుండీన 

శుగుపడునంట 

ఇాస్రుపరిళోధకులచే నిది పీతిబింబము 
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ల లిణ 

(Reflection and refraction) © కార్య 

మనుచున్నా రు. సముద౦తీరములందును నెడారు 
లందును నిట్టి వి చిత్ధదృశ్యములు గాననగు 

చూండెడిని. తక తిన్నగను నముద 

తీరములందు తలకీందుగను చెజువులు, పట్టణ 

ములు, వృతములు, మనుష్యా కారములును, 

నముద%పుటోడలు, పడవలు, ద్వీపములు, 

నంద లివృతుములు ముదలగునవియుు, స్పష్ట 

ముగ నిజమో యనున క్లైండ వేళలందుం గస్బ, 

ట్టును. ఎడారులనడచుపాంధు లివిగాంచి, విదా 

హముగల్లినతరి నిందు నీరుదాగవన జని వొక 

పడి యాదిశల శేగుట కథలందుం జెప్పంబడు 

చుండును, 

ఆకసమున వే ర్వేరుశీతో వ్యస్థితులు (Tem- 

peratures) గల 

వర్పడి, యవి వే ర్వేరుదళశసరులుగనుంట సంభ 

వించెచనేని ఇవి మంచిపకిసితులందు స్వచ్చము 

గను స్పష్టముగను నుండుటకొ లదు. దీని యుత్ప, 

త్తింగూర్చి పరిశీలకులు “If & Tay of light 

passes threw air layers of defer- 

గాలులబౌరలు గొన్ని 

rent density, the path of the ray 

The air shall be 

density near earth’s 

becomes a curve. 

of greater 

surface, than at an altitude to this 

variation, which is almost per- 

manent, if added the causes like 

the ascent of heated air of desert 

sands or mountain Valleys — and 

down following of cold air from 

hight mirage is produced and this is 

nothing but abnormality of vision” 

అని వివరించియున్నారు. 

మె సపొళుమియాయం దీమృ గతృప్వలు తరు 



మృగ త్ఫన్ల న్యాయ ము 

మృగతృష్టాన్యాయవ-“మృగళృ సా 
జలన్యా తు”మనియు నందురు ఎండమావి 

యందు సీకున్న శ్లే (భ్రమ గల్లీం చునట్లు గన్సిం 

చును. గాని నిజముగ నీరుండదు, ఇట్టి వియె 

చిశాంగనాన్యాయము, శశవిపాణన్యా మము, 

(కందేలుమొకగొమ్ము) మొదలగు న్యాయ 

ములు కలను. అన్నియు |భాంతియే గాని నిజము 

గాదని భావము, 

మృగధరదేవస్థానవము-- (యజాభుక్తి 
దేశము చూకుండు), (బాందాజిల్లా-కాలాంజ 

యm 

ఈము చూడుండు). 

మృగధభావ —( సారనాధముచూడుడు.) 

మృగమదను--(కస్తూరి చూకుండు.) 

మృగవ్యాధరుద్రనక్ష త్రవఎఎ--- (నక 

తయులు భారతీ యాలుగు ర్హించినవిచూడు డు). 

మృగశిర నక్షతం వం -- ఆకసమున 
శిరస్సుంబోలురూపమున నెన్మిది నకుతములు 

'కూడియుండు సముదాయము, జ్యోతిష శాస్త్ర 

గంథములందు వైపే మృగః, చంద్రః, నిశా 

కరక్కి నిశానాధక, సౌమ్యకః, ఐందవః, ధిశుభం, 

హిమధిలిః అనుమాటలను ప ర్యాయపదంబు 

లుగ వాడియునాా రు, 

దీనికి చందు) డధి చేవతయనియు, దేవతా 

గణనునందలి తిర్యజ్ముఖ నపుంనక స్వఫావ 

నత త్య మనియు, ఆండుసర్పము, కోడి, చం డ బెట్టు 

సీనమేత్ర)సంబంధములని యు, ప)వేళించిన పదు 

నాల్లుగడియలపె త్యాజ్య(విషఘటిక) మనియు, 

ముప్పదియెన్సిది ఘడియల నమృతమనియు, 

మృదుస్వ భావనకుత) మనియు. జెప్పంబకినది 

మృగశీర్థహస్తవంం - (వాస్తాభినయము 
చూడుడు. భరతేశా(న్ర్రము చూడుడు, 

2588 మృతేనూచక ముగ జండదడో, న! 

వమృగస్థలి--నేపాల చేశమునందలి పశు 

పలినాధత్షేతేము.(పశుపలి నాధము చూడుడు). 

దీని పిశంన వరావావు రాణము ౨౧౩ యందు 

నను, స్వయంభుపు రాణను (బౌద్ధ గృంథము) 

అధ్యా. ఈ యందునను గలదు. 

మృతజీవులు చనిపోయినను బతు 
కుచున్నటువంటివారు)-౧కవి, ౨త్యాగి, 
౩ వీరుడు ౮౪ దాతృ్య౫్కో న్యాయ పాలకుండగు 

భూపతి, (వీరిని ప్రజలు మరువరని భావము.) 

జీవన్నృతులు (బెతికియాండి యు చనిపోయి 

నట్టినారు. అనం గా నిరర్థక మైన జీవనముగలవా 

రని భావము. 

౧ లోభి ౨ దరిదుండు, 3కష్ట జీవి, రనిత్య 

రోగి ౫ యాచకుండు, 

“మృతందుందుభమాసాద్య కాకోపి 
గరుణాయకే” ఇతిన్యాయనంం- చచ్చిన 
యూ సర వెల్లిబొడుచుటకు (వీజికిపవీయైన) కాకి 

యు గరుత్మంతునివంటి చేయని యర్థము. 

పడిపోయినపిదప బలహీనులు సైతము బల 

వంతుని నెదిరింపం గలరని భావము. 

వృతవంధ్యత్వవుం-- (వంధ్యత్వము 
చూడుండు.) 

వృతంస్యాద్యాచితంభక్ష్యం అవు 
తంస్యా దయాచితప్ం--- ఇది సంస్కృత 
భాషయందలి లోకో క్రి, 

యాచించితినినది భత మైనను మృతతుల్య 

మును, యాచించకుండ తినినది భక్యు మమృుత 
మును ననిభావము. 

వృతసూచకనుగ జండాను జండా 
కొయ్య నుండి సగవలుదింవుట-ళొల్లింటి 
కాలమున నిర్వురు రాజులు యుద్ద మునర్చిన 

కతన గెల్చిననరపాలుని జెండామోందన్కు పీడిన 



మృతి, ఆవేదన, భయము, 

నరపాలునిజండా దానిక్షిందుగను జెండాకొయ్య 

భరుందుంచుట యాచారమె యుండెను. పిదప 

నావికాయుద్ధములందు నిక్లే జరుగుట సంభవిం 

చుచుండెను. 

రానురాను జండాదిగుటయన నొకరిజెండా 

క)ిందనుండుట వారికిలొంగిపోయిన పరాజయ 

మునకును, పెని వేరుజండా లేకున్నను నర 

వ కొంతదిగువగ జెండాను దించి 

యుంచుట నష్టమును సూచించు గురుతుగ 

చెంచయబడుచుండెను. 

ఇంకను కౌలములుమారి ప్రముఖుని మృతి 

నష్టముగ నసెంచందగినది గాన నొక పీముఖు(డు 

మృతు(డయ్యె నేని జండాను సగముదూరము 

నకు జండాకొొయ్య యందు బరి పాట 

య్యెను. ఈదింవుట పరాజయమును నూచింప 
చేరదు గాని నష్టమును మాత9ము నూచించుచు 

చనిపోయినవాని గొరవారముగ నెంచంబడౌకిని. 

వృతి, ఆవేదన, భయవంపడుచుం 
డుట---మృతి మెలకువరానిని దం. వరి 

ఫీలకులు మృతినందుట ని దించుటవంటో జే యం 

దురు. కవిసార్వభౌమ శ్రీ శాధమహాోకవి తన 

కాళీఖండమున “చెద్దనిదకు మా(గన్ను (బెట్టు 

వేళియని మృతినిహార్చి వివరించెను, మృతికి 

ముం దావేదన కల్లునని సెక్క-ండు తలంతురు 

గాని యెట్టియా వేద నలు లేకనే సునాయాస 

ముగ మృతినందుట 6 జక్క తావులం గాననగు 

చునేయున్న ది. మృతికి నావేదనకు నేసంబం 

ఛమును లేదనియు, నావేదన య తరి గల్లి 

నచో నది యప్పటి రోగసంబంధమై యుండు 
ననియు స్పష్టమగుచున్నది. (పపంచమున "పెష్ట 

-జీళములవారు మృతికై  భయపడుచుండుట 

యెల్ల లెరింగిన బే, ఇది యనాదిగ మతబోధమివ. 

వే బోధించినది గాన, చక్కగ నెల్లర మనంబు 

దింప 
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లందును నాటికొని నదని తోంచెడిని, మాటలా 

డుచుండు పసిబాలురకు మృతిసంభవించిన,వారు 

వెరగందుట గానరాదు గాన, మృతికి భయప. 

డుట కేయవసరమును నై సర్షికముగ గానరాదు. 

లోభులగు ధనాశాపరులు, వ్యా మోవాలాలను 

లగు కాముకులు మొదలగు వయస్సువచ్చిన 

వారు తమసంపదలును సై శ్వర్యమును ప్రేమ 

లును వదల లేనివారు, వాటినిపద లవల సివచ్చు నని: 

చెరగంది న్ఫొతికిభీతినందుదు రు గాని నిజమెటీం 

గిన ధీశాలురు, వీరులు శూరులు తత్వ వేత్తలు 

మృతికి వెరగంది భయపడుట గానరాదుం అట్లు 

వరగందుట పిరికితనమని చెప్పవలసియు౦డును. 

యుద్ధమున మృతినందుట వీరులకు తము విధికృ 

త్యనిర్వహణ మే యెయుండున్న్య; తక్కి-నవారికి 

మృతి రోగా తిధయమునుండి యు వైద్యసహాయ 

లోపమునుండీయు( గలుగవచ్చును. ఇది మృతి 

కొకకారణము గానోపు, రెండవది నై సర్షికమగు 

మృతి, అదినా సా యోగ నాధనమునం 

దలంచి శరీరమును. పాణి వదలుట, ఇంకమూడ 

వకారణము దుర్మార్గులనుండి కష్టముల ననుభ 

వింప(జాలకో (వభుత్యోద్యోగ సహాయముండని 

కాలముల తేనతనువుంచాసి యాపదల. దొలం 

గించుకొననిచ్చగించు దురదృష్టవంతులు "తాము 

విధిలేక మనన్ఫూర్హిం గల్లించుకొనినటుల నాళ్ళు 

హత్య గావీంచుకొని మృతినొంధుట క డపటిది 

యగు నాల్లవకారణము, దుర్మార్గుల చే వధింప: 

బడి బలాతా్కాారవమరణము నందుట లేక మృతి 

నొందుట. 

ఎటయి నను మరణము నకు ముందు కార్బన్ 

ది ఆక్సెడు మొదలగునవి మేధస్సునాకమించ, 

వెరేన్యము తప్ప నారంభించి మృతిగల్లుకతన 

నై నర్గికమరణము న నిదింంచుస్థితి గల్లుటవంటి జే 

యగనని చప్పనగును, 

కర్మానుభవమున కాయ త్తమైన పురుహ 



మృతి కౌరణముగ నింటిని... 

సంపా తా నాజన్మమునం దదివరకుండిన 

భాతికశరీరమును విడచుటను మృతి లేక చావు 

అందుకు, (మృతికారణమున నింటిని వదలి 

చేయుట చూడుడు ఇది పాణి కాజన్మమున 

సంభవించగల కడ పటిస్థితి. దీనితో నా(పురువ 

“'సంజి మ కాజన్మము, జన్న సంబంధ చర్యలు, 

నరికస భరత చేశను మతేగంథములందు 

చెప్పంబడినది. మృతి మానవశరీరధర్శములలో 

నొటి యనియు, అది తప్పనిదనియు, లో కాను 
భవనునుండీ తేతుచున్నది. అనయా మృతి, 

వార్గక్ళ్యమున గైసర్షికముగనే గల్గుననియు, 

అటుల జరుగుటకు. "బూర్వ మొక్కొ-కప్పుడు 

శరీరము రోగములచే నాక )మింపంబకుచుండు 

ననియు, నట్టి య కాలమృ! నావ ధాది 

యు పాయము ఎచేం దప్పింపవచ్చు ననియు, వైద్య 

శాస్త్రవేత్త లందురు. మృతింళార్చిన పరిశీలకు 

లిటీవల పాశ్నాత్య చేశములంను పరిశీలనలు 

సల్పి, ని, దనంటి చేయని వోల్చియున్నారు. తెలు: 

గున మృతికి “పెద్దనిద్దుక'యని పేరు గలదు. 

అకా బమరణముగల్లు స్థితః ౫~ండిమని పేరు, 

(గండ డ ము చూడుండు) ఒకరు మృతినొందిన 

పిదప వారిబంధువ్రులకు మైల (అశుచి) సంభవిం 

చునని భరత బేళంపు పద్దతి యేర్చడియున్న ది, 

(అశెచము లేశ మెల చూడుండు),. 

వృతికారణవముుగ నింటిని వదలివే 

యుుట--మృతి కనర్హ్యములగు దుష్పతిధివార 
నకు తాదులంగూర్చి భరత టేశంవు జ్యోతిష 

వాస్రునునం దిటులల జెప్పంబడ్నది మృతికి 

పాడ్యమి, ద్వితీయ, షష్టి, స _స్థమి, ఏ కాదశ్, 

ద్వాదళ్, త్రయోదశి చతుర్దశి తిథు లత్యుగ 

ములు. దుష్వతిధులుగా. జెస్పంబడినవి. 

మంగళ ళు; శర శని వారము లనర్హ ములును 

చుష్టువారములును గా జెప్పంబ కీనవి, కిక 

రోహిణి, మృగశిర, పునర్వసు, మఖ్క ఉత్తర, 

అది, 
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చిత్త విశాఖ, ఉత్తరాపాఢ, ధనిష్ట, శతభిషం? 

పూర్వాభాద ౦, ఉ _త్తరాభాది, శేవతి నయతి 

ములందు వావింటికి. దోవమని వెప్పంబడినది. 

శేవలము తిధిదోవము కర్మమున శాంతించు6 

గాన పాటింపనక్క_ర లేదనియు, తిధి, వారము 

గూడ, దోవవంతములె న స్వల్పదోవనునియు, 
తిధి, సతతము, దోవవంతము లెన నర్షదోవ 

మనియు, తిధి, వార, నకు తగములు మూడును : 

దోషవంతములే యెన సంపూర్ణ దోవమనియు, 

చెప్పంబడినది. ద్విపాద నకతిము  (రెండుపా 

దము లొక రాసియందుండు నప లందు మృతి 

సంభవించెనేని ఆయింటిని మూకు నెలలు వదలి 

వేయవలయు ననియు, తిపాద నకుతము 

(మూడు పాదము లొక రాశియం దుండునవిి 

లందు మృతిసంభవించునేని నాల్లు గెల లాయిం 

టిని వదలి వేయవలయుననియు, మఖ, రోహిణ్ 

నకీతములందు మృతి సంభవించునేని యా 

యింటి నొకచెలయు, ధనిసైపంచళ(ధనిష్ట, శత 

భివమం, పూర్వాభాద్ర, ఉత్త రాభాద), రేవతి 

నతుతములందు మృతి సంభవించు నేని యారు 

నల లామరణించినతావును వదలివేయ వలె 

ననియు (వాడుకొసరాదనియు) చెప్పబడి నది. 

[మృతి లేక ఇావ్రు చూడుడు] 

మృత్తికావతసుం-( సాల్వ బేశము చూ). 
వమృత్యువు-న్చృుత్యునామముతో వేదము 

నందు6గాని పు రాణములందు. గాసి గ్రంథ 

మేదియు6 గానరాదు కాసి కఠోపనిషత్తు నందు 

త్యు వనునాభార్యునిచేం జెప్పంబడిన కొంత 

క టంట గానవచ్చుచున్న ది. యమ 

నామముతోడన్వుయమిానామముతోడను, వైన 

న్వతనామముతోడను బు క్సామాధర్వ వేదము 

లలో నూ_క్రములు, నామములు, కొన్ని కొన్ని 

కాన్పించుచున్న సి. బు శ్వేదమున దథమమండ 



లములో వైవన్యతయము. డనియు యమబుపి. 
యనియు, నికుువుకుమునులయొశ్క_ సూ క్రములు 

కానవచ్చు చున్నవి, 

సామవేద పిథమపర్వమున “మృత్యువాహా 

కూతు డనునొక బువియు.6 గలడు. వెవస సంతీ 

నామముతో “యమి” యనునామె యొక్క తె 

కలదు, ఈ యమి యమునిజజయ యో, సోదరి 

యూ తెలియ రాకున్నది. ఆమెపేరున బుగ్వేద 

దళమమండలమున6 గొన్నిసూ కములు గలను, 

ఫు రాణములలో నున్న పేరు “యముని ఆమె 

యె యమునానది యని ప్రసిద్ధము. యముని 

తశ స్మృతియుంగలదు. అదయే“యమస్ఫృతి”. 

వృదంగయతి --ఇది సంగీతశా స్త్ర సం 
బంధంపు యతి. క వీత్యనంబంధము కాదు. 

(యతి న ఆము చూడుడు 

మెంగణెలిజస్ ( Mendelism y— 

ఆస్ట్రియా చేశ ంపుటావార్యులు( 91 iest yGre- 

gor Mendel అనువారి సిద్ధాంతము. (కీ): ఫం 

1822- -1884) (పళ్ళ తిపరిణామములను వృతుజీ 

వనములను నితడు పరిశోధించి, క్ర. శ్ర. 1565 

సంవత్సరము: ల్ో తన్మగంథములను ప్రకటించెను. 

ఈతని గ్రంథ ము లిరువది నువ శతాబ్ది వజుకు 

నెక్కు_వ [పచారమునకు రాలేదు స. పిళ్ళ 

తకాలమునందు. బరికశోధకలు వీని సత్యమును 

గా పాంచిరి 

సెుంతౌల్ (Menthol) ప హల 

మెంట్ (Pepperment) యొక్క Crystal- 

line రూపము. దీఏని పె పెప్పర్మింటు Camphor 

అదియు ననుడుందుర(ట. ఆంగావహధములందు 

వాడంబడు చుండును. శరీరముపై నరా చినలోనికిం 

జొచ్చుకొనీపోవు శక్తి దీనియందు. గలదు. 

వెంతులచెటం-లా. Prigonell Fo- 

.enumbgraecum ఆంగ్ల. Fenugree seeds 
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plant నం. దీపస్కీ మిసికి మిశ్రపుపా 

మేధా మేధిక, మేధినీ, (దీనినుండి యే వెంతు 

లనుపే శేర్పడి యుండనోపు). 

మెంతి చెట్టు గింజలను మెంతు లందురుం 

ఇది భోజనప దార్గములయందు పరిమళము న_కె 

కలుపుటచేత దీనీకి విలువ గల్లియున్న ది. మేవా 

శాంతింగల్లించును, గ్రవాణిక క్ష గవాణుల నిజా 

రించును. ఛాతుపునక బలముగల్లించి కఫము 

హరించును. మెంతిపిండి నుడికించి పెన వేసి 

కటిన గడలు త్య్వరగమె త్త తబడి సగులును. విరిగిన 

ముల్లు త్యరితముగ సులభముగ. బైకి తీయ 

నగును. అధిశముగం బుచ్చుషొనిన 'వైత్యవికా 

రము, తలనొప్పి గల్లిం చును. మెంతికూర భోజ 

నపదార్థమును పథ్యమునునై. తిిదోవములను 

మరాలవ్యాధిని శమింపం జేయును. వరాల ను; 

వెడలించును. (క్ర్రీల బుతుక_క్రమును వెకలం 

జేయును. దీనికివిలుగుకులు ఫులుసువు పుల చా 

నిమ్మవండు నై యున్నవి, 

అడవీమెఎుతు లధమపఫుజూతి, స్ నందా 

ముగ నెంచంబడళ గుజ్రములకు వేయ: బడునుం 

మెంతుల వ్యవసాయవంం---మెంతు 
లు భోజనప దార్థమని యాంధీ బేశమున నెజుం 

గనివా రుండరు, ఒండుగలభాములును నల 

శేగటిభాములును దీని కర్త ములైన వి చేశ 

ములు. ఇసుక ప్ళ దేశము లనర్గ్హములు, దీనికి 

భూములను చక్క-(గా దున్నవలయును. కలుపు 

పుట్టకుండునట్లు _ థున్నవలయును. తొలకరి 

మొదలు చి త్తకార్తలోవున నెన్మిది సార్లు దున్న 

వలెను. ఎకరమునవం గుంచెకు విత్తనములు 

చి తకారెయందుం జలీన, మూడు నెలలలో 

పంట సిదమగును, ఎశరమునకు పదికుంచముల 

పంట పీజెకిని, 

ఇది యావాలవలెశే వి ల్యేకముగ వేయం 



"మెంపీస్ పురము 

దగినపంట కాని వేజొళపంటతోం గల్పి వేయం 
దగినది కాదు. 

మెంఫిస్ వురము- ఈజిన్టు చేశము నందు 
నై లునదీతీరము న ఎక్రో నగరమునుండి ౧రమైళ్ల 
దవారమునం దున్నది. ఇప్పుడు పాడగుచున్న 

తావు. ఇందు కొన్ని గొప్ప కట్టడములును "రం 

డవ రామ్బోన్ చకంవ ర్తి విగోవామును చూడ, 
డగినవి. అమెరికాయందు మిస'సెవ్పీనదీతీరమున 
వేతొక మెంఫిన్ పురము (కేవుపట్టణము ) గలదు, 

మెక్టిన్సర్లు శ్వావిరిన్ (గాండు ఉచ్చీ 
ఐరోపాఖండమున జర్మను చేశము లోని మైనరు 
చర. అజ 3 నిట్సు నకు జెందిన గండు డచ్చీ. (జర్మను 

మైనరు స్లేట్పు, జర్షనుజేశము చూడుడు. 
శ లు 

మెక్సికోదేశవుష్రభుత్వము (Mexico)- 
ఉ త్రరమెరికా దఖీణమరిశొలయందున్న (ప్రజా 

ప్రభుత్వ చేశము. ఏడులతుల యరువదివేల 
మూడువందల చ! మైళ్ల (చెశాల్య మనియు, 
కోటీ నలుబదిమరడులకుల పదివేలు జన సంఖ్య 
యనియు. చెప్పబడినది. 

మెక్సికో దేశవం---ఇది యు త్తరమెరిక్రా 
ఖండమున సంయు క్ర రాష్ట్రము లకు దశీణదిక్ట 
యందున్న చేకము. ఉత్తరమున సంయు క్ష 
రాష్ట్రములు తూర్పున సంయు _క్షరాష్ట్రాములు, 
మెక్సికో సంయు కా గగుడము,దథీ,ణమున మధ్య 
యమెరిక్సా పశ్చిమమున ఫళిఫిక్ళహానసముద౦ 
మును నెల్లలు.దీనివై శాల్యము ౭,౬౭,౦౦౦ చతు 
రపు మైళ్ళు. చేశమధ్యమున ౬౦౦౦ అడుగుల 
యెత్తుగల పీఠభూమి. ఇది యారోగ్య వంతము 
గను చల్రంగను నుండును. ఇందు చుట్టును పర్వ 
తములు గలవు దశీణమున నగ్న పర్వతములు 
గూడ నున్నవి. సము దతీర పాంతము లారోగ్య 
ప్రదమ్ములె 'వేండీగ నుండును. “పై10 Grande 
del Norte? అను పేరుగల నది యొక్క_కే 
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చెప్పందగినది. అది ఈశాన్యదిశ్ల గా సరివాద్దున 

నున్నది. 

మెక్సికో దేశమున వెండిగనులు సలు తావు 
లందు గలవు. జొన్నలు, మొక్క-జొన్నలు 

విరివిగం వైరగుచున్నవి. అరంటి శసవ యనం 

బడు పండతో-టలు, కాఫీ చెజకతోంటలు, 

ని త్తిపంట వేండిభూములందు విసారము కలదు, 

వీఠభూవింవై శీతల ప బేశమున గోధుమలు పెరు. 
"పెట్టం బడుచున్న వి. పశువుల నభివృద్దివణచి- 

చెంచుఫారములు విస్తారముగం గలవు, “మహో 
గనీచెట్లు, “లాగ్ వుజ్ అనుకజలు గల యడ. 
వులు విస్తారములు గలవు, వాటియందు *00- 

chineal insect? అనంబడు నెజ్టవిపురుగులు 
విస్తారముగ6 గలవు, వాటిని బట్టి యెజ్జరంగు 

చేయుదురు. 

అగేవుచెట్లను మళ్ళయందు బెంచి వాటి 
(తీయ్యని) రసముతో “పుల్మి్యి? యనంబకు 

సాఠాయమును జేయుదురు. ఇస్పృ డీచేశమున 
నివసించుచున్న ప్రజలలో మూడవవం తమెక 
కొన్ ఇండియనుజూతుల నంతేతివా ర యున్నారు. 

ఆఅవవంతు తొలింటి స్పానియాచేశసుల నం 

తతీ తెల్లజాతివారు.  తక్కి-నవారు వేశ్వేరు 
తెనలవా రీచేశనివాసు శె యున్నారు. ఇందు 
స్పానియాజాతివా రెక్కు_వ పలుకుబడి? గల్లి 

యుందురు, ఈచేశపు టాదిముని వాసులు టోల్టీ 
జాతివారు, వీదప చేజిటిక్క_లను వేరొళశజూతివూ 
రీచేశము నకు వలసవనచ్చిరంట. వీరు రెండు తెగల 
వా రాదిమునినవాసులు, మతవిషయమైం యా 

యిరు తేగలవారికిని కలవాములుసంభవించి వజి 
టిక్కుజూతివాలే గెలిచిరంట. చారి చైనమగు 
మెక్సిటీ యారాధనలు మెండుగ సీద్వీపమున 
జరుగ నారంభించెనంట. అది చూచి యితర 
బేశస్థ ల్రీ ద్వీపమునకు మేక్సిటీ యని "పేరిడిరి.. 



మెగ సనీసు 

రానురా నాసదము నూబుచు “మెక్సికో: యె 

యున్నది, వీదప సానియా బేశస్తులు వీరిర్వురను 

లోబఆఅచుకొని యేలసాంగిరి. (ఇది J వె, 

౧౫౨౧) కాని పజలవ స్పానియాపీభు త్వము 

“సరిపడక తిరుగు బాటు జేఫి క్ర వె, ౧౮౨౧ లో 

వారిని దరిమి వైచి, స్వపరివాలనము సను 

కొనిరి. విదస తొొల్లింట దీనిలోనివగు బక్టాస్సు 

కాలిఫోర్నియా, న్యూ మెక్సికో, ఊత్ స్లేటులు 
"సంయు _క్ష రాష్ట్రములలో శేరిపోయిను. ఈ 

-మార్చుచే మెక్సికో బలహీన మైపో మెను. తెల్ల 

వారికిని, సీగోంజూతి వారికిని గల్లిన మిశ్రకు 

"సంతేతివారక “Mulatto” లనియు, తెల్ల వారి 

కిని ఇండియన్ బాతుల వారికిని గల్లిన మిశ్రమ 

సంతతివారికి “Mestiz0” లనియు నిట బుట్టిన 

'మైరో పాజాతుల సంతతివారికి “౮760168 

అనియు పేర్దుగట్లి యి చటిపఏజలలో. గాననగు 

చుందురు. రోమ న్కా-తలిక్కు. మ కన్గులు విరిప్ 

గాం గలరుః 

వథాననగర మగు మెక్సికో నగరము 

(3౨౯౦౦౦) వీఠభూవియం దున్నది, ఇది 

బాగుగ నిర్మింపబడిన పురము, ఇది సముదపు 

మట్టముపై ౭౫౦౦ అడుగులయెత్తున నున్నది. 

Puebla (88000) Guadalagara ఇతర 

పట్టణములు Vera Cruz అనునది రీవ్ర వట్ట 

ణము. ౮ampeachy ఒకచిన్న ేవ్రపట్లణము, 

మెగస్తనిసు--(మ గధ రాజ్యము చూ. 

చెగో సోపు (Megascope)-—చిన్న 

చిన్న చి త్తరువులను పెద్దవాసినిగా నొక తెరపై 

ప్రదర్శింప: జేయుయంత ము, మజీయు చిన్న 

ఫోటోలను పెద్దవిగా మార్చు “ కేమిరొక్షను 
వ రించును 

మెరిడియన్ సిటీ ఉజ్జయినినగ 
రవం-జిజ్ఞయినీన గరము చిరకాలము భరత 
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డేశమునకంతేకును మెరికియకణ" (Meridian 

01) నగరముగ నుండెనని యెల్ల రెజీంగిన జే. 

ఇది భరత బేశమునకు, నింగ్లాండు చేశంవు గ్రీనిచ్ 

ఫుర మాం సామాజ్యమున కనుభవించుచున్న 

టుల్క కాలనిజాన గణితమునకు దృధాంనా? మై 

యుండియున్న ది. ఇచటి జ్యోతిపాలయము నేక 

కిని శంకువ్రుగ (6920) తాల లను పంచాం 

గముల ఫఘడశీయలు, విఘడియలు దెల్బు మాన 

ము నెజబుుగం జేయుటప సూర్యోదయ మధ్యా 

హ్న (అపరాహ్హా) సూర్యాస్తమయ కాలము 

లను వేర్వేరు సంవత్సర కాలములందు గుర్తించి 

లెక్కి-ంచుట కనుకూలించుచునే యున్నది. ఈ 

జ్యోతిపొలయమునం టే సుప సిద్ధ భరత చేశపు 

జ్యోతివ. శా(స్తు) వే త్త యగు వరాహమిహిరుండు 

పరిశ్ర్ళమ జేర గొవ్స్పపరిశీలనలు సల్పి యా 
చందాక్క-ముగ నుండునటుల “బృవహాత్సం 

హిత (గ్రంథము) ను రచించెను. దీనినుండి 

దూరములకు నీమహాపండితు(డు శ్యాన్ర్రుద్భృస్త్యా 

కొల కలంగుదిర్చి హాసిన వాలేలు నేటికి 

నచ్చెరువు గొల్పుచుండుట సుపిిద్ధ మే! ఇటీ 

వల కొన్ని కొలతలు బయల్పడి యాయన 

జో తివ పఎశలీలనలను పేనోళ్ళ వాటుచున్నవిం 

ఈజో్యోతిపాలయము మధ్య యిండియా పురమున 

సిపూ) (కాళీగంగా) నదీతీరమున రాన్హూట్ 

'దేవస్థానపరిసరముల నున్నది. 

ఈ వరాహమిహిరుంకు మాళవరాజ్య మేలిన 

సుప్రసిద్ధ పక నర ణప రో రాకా లన తారా 

సులలో సవరత్నము లనివీంచుకొనినవారలలో 

నొక్ల (డని యెబుంగవలయును. ఆమహనీయుసి 

గ౦ంథమగు “బృవాత్సంహిత” నేటికిని భరత 

"జీళంపు జ్యోతిష శాస్త్రమున కటు 

ప మాణగ )౦థమై యల రారుచున్న ది. 

మెంతోం ఆరోగ్యప్రదేశవు (092101 
resort )-దీని నాంగ్లేయులు “|| 60౧0006) అని 



మేంతోం ఆరోగ్య వీ దేశము 

వాడుచున్నారో. 

జేశ్రమునం దాగ్నేయదిశ 

వహాద్దున నున్నవురము. పదు నేను వేల 

జనులు వసించుచుందురు. ఈ పట్టణమునకు 

తూర్చువాద్దు ఇటలీచేశమని చెప్పవలెను, ఇచ 
టికి వీన్ పట్టణము పశ్చిమముగా పదు నేడు మైళ్లి 

దూరము నను, మాంటీకార్లో యామార్షమునంజే 

యాలుమైళ్ళ దూరమునను గలవు, మాంటీ 

కార్లో (ఫెంచిదేశమున సుపసిద్దమగు ate- 

aa place గా నున్నది. మేంతోం పట్టణము 

ఐరోపాఖండమున ఫాను 

నిటలీచేశ(వు సరి 

ఇందు 

నకు శీతకాలమున 3౫ ఫం చి దేశ స్థుళే అ ఆం చ 

యులు, జర్శనులు, ఇటలీ బేభస సులు, ఈజిప్టు 

"దేశస్తులు, ఆల్బేనియనులు, గ్రీకు టేశస్థులు, 
థి య 

స్విట్టర్లాండు చేశన్థులు, స్వీడను'చేశస్గులు, హాం 

రియనులు, నమెరికాజేశములచారును గాక 

భరత చేశన్థులు జాడ నారోగ్యమున కే పోవు 

చుండుట కలదు. 

నీకకాలమునం దిచట సూర్యరళ్ళీ చక్కగ 

నుంటయు, గాలియందు తేన (కేడి) యుండ క్ర 

కడుసౌఖ్యకరమై యారోగ్యకరముగ నవురుట 

యా, నిది సమశీతోప్ష 'మగుటకుం దో డత్యారో 

గ్యస్థలమని చీరందినది. ఐరోపా చేశములందు 

లీతకాలము నందు ఏచుచు, ప ంజలకు ాధకర 

ముగ నుండు శీతల పిచండ వాయువుల కాధ 

యిచట లేదు. | 

ఏలయన నావాయువులు వీచుదెస చె _త్తేగు 
పర్వతము లడ్డుగ నుంట వాటినుండి రతీతమై 

సమళీతోవ్షత నోలలాడుచుంట వినోద కరమై 

తులకు. 

ఇచటి వా తౌవరణమున నాకలిగల్లించుగుణ 

మును, బలహీన వుశరీరములకుం దాణగల్లించి 

బోత్స హించుళ_క్రియు( గలదు గాన న్మీపాం 

తములవారు దీనిని ‘Pearl 0f Riviera’ అని 

2544 మేకింటాహ్ కోటు 

వాడుచుందురు*, పరిసరము లన్ని యు నిమ్మ, 

నారింజ తోంటల మయముగ నున్నవి. ఆచెట్లీ- 

(వాంతముల నధిక కాలము జీవించునందురు. 

ఇట నన్ని కార్య స్థాసములుండుట యే గాక ఇంట 

ర్నేహనల్ క్షబ్బు కూడ కలదు. రయి ల్వే సదు 

వాయ మున్న ది. 

ఇచటి సము దతీరము చెజువుంబోలి యల్ల 
కొల్లోలము లేకయుండును. ఐరోపావారి ఫాఖాగ 

కప్పుడు సూర్యరస్ని వే.డియు గాలి చల్లదన 
మును రొంపల( గల్లించునందురు. రాతిపడిన 

తోడనే గాలిలో. దిరుగుట యొుశటిఇెండుగం 

టలవజుకును మంచిదికా దందురు కాని యిట్టి 

రోగములు తజుచుగం గానవచ్చుటయే లేదు. 

మేక్(Mః్భ్ఫనావువు గురుతు --- 
ఇయ్యది స్కాట్లాండు, వై ర్లాండు టేళస్థుల చేరు 

లం చెప్క_వగం గ న్పట్టుచుం డెడిని, ఆంగ్లసీమ 

వారి వేరులందలి వంగ అను గుటుతువం టిడి 

గన, న్నెరాండుసీమవారి పేరులందలి 0” అను 

గుజుతువంటిదిగను దనరెడిని. ఏటికన్నింటికిని 

“సంతతివాంి? డని హక 

మెకింటాష్ కోటు రైనుకోటు ,వర్హవు 
రోటం)--- పదు నెన్మిదవ శ తాగా తము నేనో, 
పందొమ్మిదవ కళా బ్రాదియందో, మేకింటాప్. 

(Mr.Mackintosh)అనునాయన రబ్బరుగం 

గించి, దట్టమగు గుడ్డకొటుపై పులిమి, రబ్బరు 

కోటుగ నొనర్చి, వరమున తడీయకుండ రడ ణ 

ముగా నుండ నిపెళ్టైన(ట, ననేక 

మార్పుల వృద్ధుల నందియు, రబ్బరుకోటు 
"నేటికి నాయన పేరున నే బరంగుచు Mackin- 

tosh’ అనబడు దున్న ది. 

విదప 

కాసి యిది చలి నాంవ, వెచ్చగ నుండ 

జాలమి మజీకొంద రింకొొకవిభధానమున జేయ 

మొదలిడిరంట. దళ సరిగల యున్ని బట్ట (Wool 



మేగ్ని టిక్సోలు న 

cloth)త* కోటుగుట్టించి, చాని లోపలిభాగ 

మున శొక రసాయనముల దాభివకమును 

(Chemical solution) పూసి, సీటే నెదు 

ర్సున ట్లూనర్చుఓతో చలిని గూడ నాంపంల్లు 

నట్టు చేయంగల్లిరంట, దీనిని రెన్ కోటు (Rain 

coat) అని విలువసాగిరంట, 

ఇప్పుడీ రెండువిధముల కోట్లును నాంగ్గ చేశ 

మున నాజర్లతోనే "నేటికి నపయోగింప బడు 
చున్నవి, 

మేగ్నిటిక్సో ©9( Magnetic Poles)- 

ఇవి భూపటములందలి భువప చేశ ములుగ 

పొరపడ రాదు. మేరినర్చు కంపసునందు మల్లు 

చూసు దిశ లప దేశములు, (భామియందలివని 

భావము.) ముల్లు చూవుప దేశము లను భూపట 

మునందు. బోల్సి నవి యని భావము. 

మేగ్నిటిజ వ (Magnetism)--మేగ్ని 

టును సూదంటురాయి యందురు. దానిని 

గూర్చియు, దానిశ కులనుసూార్చియుం చెప్పెడి 

శా(న్ర్రము “మేన్ని టిజి వమునంబడు ను, 

సూదంటు రాతి కినుమును, నుక్కును, నాక 

ర్షించుశ్సి కలదు. ఈశ క్రీ నూదంటురాతికొణే 

కొకు కడలం(కొనలం)దు మాత్రమే యుండును. 

కణికను విజిచితిమేని విజిగినముక్క_లయొక్క_ 

కొొనలం దీశ క్తి గన్సించునుగాని కణిఠయొక్క_ 

యితర భాగమునందు గనుపించదు. 

మేగ్నిటిక్ నార(Magnetic north)- 

భూమియొక్క యు తర దథీణ ధువములందు 

నూడంటురాతి యాకర్ష ఇళ కి కలదని పరిలీల 

నలవలన నిదివజకే తేలినది. భూమి భూమధ్య 

రేఖనుండీ యు భయ ధువప దేశముల కరుగు 

తతి నడుగడుగున కుం (గీందికి డిగిపోవుట సంభ 

వించుకతన్మ శంపసు (దివ్క-లంజూవు యంత 

పరికరము) నందలి (Compass needle 
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G4 త్రరదత్నీణముల( జూఫవు-వో సించుక భేదము 

గల్గియుంట కనిపెట్టంబడినది, పఏటికింగల భేదము 

నకు ‘Magnetic Deviation’ అనియు, అట్టి 

ధృవస్థాన ప చేశములక “Magnetic Poles” 
అనియు, అట్టి భ వసే. ‘ “Magnetic 

భూమధ్య రేఖ యనియు నాంగ్రవిద్వాంసులు 

“వీరిడీరిం 

ఇటీవల Magnetic deviations భేద 

పరిమూణములు గణింపంబడినవని వినుచూ 

న్నారము, అవి భూమధ్య ₹ఖకడ సున్నగను 

ను _త్తరదథతీ,ణధృవముల కరుగుకొలందిని నించుక 

భేదముల. ? ల్గీయు నుండెడీని, (ఆయస్కాంత 

శిల చూడుడు.) 

మెగ్నీసియమ్ లోహవంు (Magne 
నా ఇది మెటలిక్ ఎలి మెంటుగా చెప్పం 

బడినది. దీ:కి సింబల్ Mg. దీని Atomic 

weight 24.82 అనియు, Atomic number 

12 అనియు, Specific gravity 1-౯5 అని 

యు చెప్పబడినది. తెల్లనిలో వాము, దీనితీగను: 

గాని శేకునుగాని, దీపమున కంటించిన తెల్లని 

చెలుగిచ్చుచు కాలి బూడిదగ నగును. దీనిని. 

బహీరంగమగు _ వాతావరణముననే కాల్చిన 

గాలును. 

Megnesium carbonate మెన్నీ సెట్ 

యందునను, మజీయు Calicum carbonate 

తో కలసి Dolomite గా నున్న దొరకెడిని. 

Magnesium sulphate న Epsom 

salts అనియు నందురు. 

మెగ్నసియము --- శొారలవణములను 
నీటంల గరంగించ్చి బలవుగు విద్యుత్సవావాము. 

నందు నెరప్కి భేదించుటచే బయల్పడిన ధాతు 

వులలో నొకటి. పరిశీలకుడు సర్ హంఫీి "జీవ. 

పండితుడు. (వాంఫీ9 డేపీ పరిలీలకండం. 

చూడుడు), 



ఇది పోటాసియముశన్నను సోడియము 

శన్నను చాల బలహీనమైన ధాతువు. అల్యూ 

మినియమురంగుతో మె త్తగనుండును. దీనిని 

నిప్వుళశంటించిన ఏద్యుద్దిపముంబోలి "జేజబోవం 

తమై కాలును. మెగ్నీసియముతీ/ంగ(కాల్చునది) 

గను, పచ్చమతాబాలలో పాలుగను, దీని 

నువయోగించు చున్నారు. 

మెగ్నీషియా — (Magnesia) దీనిని 

“Oxide of magnesium’ అనియు నందురు. 

దీనిగురుతు ౨48.0. అనియె యున్నది. వరక 

వ్యా వారసంబంధమున “Magnesia alba’’ 

అను పేరం బరంగుచున్న (Carbonate నకు 

నిబేపేరు కొందరు వాడెదరు. 

ఆక్సెడు తెల్లనిగుండగ నుండును, నుందు 

లలో వాడుదురంట. ఫై రుబ్బిక్సుచేయు టయం 

దుప యోగింతురంట. 

వెజస్ట విరుదనుంలు---ఈబీకుదమిఐ 
గాం కు దేశము నం దనాదిగ భూ పాలురబికుద మె 

యుండెను. ఒళటవజేమ్చు భూపతినా డా చే 

ప్రభువులు అఫిపియలుగా వహింప నయ్యెను. 

ఇక్కా-లమున “His most. Gracious 

Magesty” అని వాడంబడుచున్న ది. 

ఫ్రెంచి చెళవుణాపత్తు లున్ననాడు ‘Most 

Christian and Catholic Magesty’ 

అను బికుదము వహించు చుండీరి. సానియా 

చేశవు పభుత్వము న «His catholic Ma- 

g£65ty’ అని యుండెను. పోర్చుగలు దేశమున 

‘Most Faithful Magesty’ అను బిరుద 

ముంజెడిదంట. వాం రీ చేశమునకు వత్యేకళ 

భూపాలు రుండీననాడు వారికి ‘A 00500116 

Magesty’ అను బికుదముండెడిద౭ట. 

మెజ్మరిజమ్ (Mesmerism)--కసి 9 

యా బేశపు వైద్యుడు “Mesmer” అను 

2546 "మొెటబోలిజమ్ 

వారిచే (1788-1815) కనిపెట్టంబడినది. ఇది 

యొకమానసికళ క్రి. ఈపద్ధతిచే కొన్ని వ్యాధులు 

గూడ కుదుర్పంబడుచున్నవి. వైద్యుడు మనో 
బలముచే బాధితుని నిదీభూతుని జేసి, Ner- 

vous system బాగుచేసి ఆరోగ్య వంతునిగం 

జేయును. దీనిని కొందరు గారడివిద్యకు నుప యో 

గించు చున్నారు 

మవెంబొరిటీ---పరిపాలన కర కాలముగ 

వై రోపాచేశములందు సాధారణముగ బరువగు 

లోవాశవచముధరించి న్వేచ్చగ దిరుగంగలుగూ 

శరీరబలము గలుగుటతో నని సిధ్ధాంతముం 

డెను. ఒకయాంగ్లభూపతి పదు నేనువత్సరముల 

ప్వుడును, మరియొక నర పాల్రండు పదినంవత్పర 

ముల వయస్సునను సింపహాస నమెక్కి-రిం 

ఎన్మిదవ హానీ (వభువు (ట్యూడర్ కాల 

మునతనకుమారుండగు ఆరవఎడ్యర్లు(పభువు) 

నకు పదు నెన్నిది వత్సరములు వయస్సు క్రల్లిన 

విదప పరిపాలనార్హతే (Majority) నియ 

మించెను. నాణినముండియు నదియె యాచారమై 

ees జరుగుచున్నది. గాన, పదు నెన్మిదిలో 

వున (Minority) మెనారిటే యనియును 

వీదప మెజారిటీ యనియును వాగౌదరు. ఇది 

సాధారణముగ వందకు యెయున్నది. 

జమిందారీలకు మెజారిటీ యిరువదియమొక్ర 

సంవత్సరము. 

మెుటబోలిజ న్-- ఎవని దా మున సదా 

కల్లు చుండుమార్సుల (గూర్చివివరించు శాస్త్ర ము. 

అన౭గా పితిళరీరమునంగల Tissues కల్లు 

చుండుట్క నాశననుగుచుండుట మొద లగుధర్మ 

ములంగార్చి యసనిభావము. ఇది Anabolism 

అనగా Constructive metabolism) 

Katabolism (అనయా Destructive 

metabolism) అని యిరు తెరంగులుగంజెప్పం 

బడినచెం 



వెటలరీ 
జ 

ఆరోగ్యము శరీరమున సరిగా నున్న పు 
డీరెండును నమముగ నేపనిచేయు చుండు ననియు, 
-రోగవీడితులడె బలహీనతతో నుండుతరి “కట 

బోేలీజ?? మతిశయించి యుండుననియు జెప్పం 
బడినది, అనంగా శరీలేంది)య ములు చేనికో 
యొక దానికి సహాయపడు స్థితియందుండు నని 
భావము. 

మెటలర్జీ (Metallurgy)- గనులనుండి 

త్రవ్వి యె_త్తంబడిన లోహపు రాళ్ళనుండి పరి 

శుభమగు లోహావ దార్థము నెట్లు 'వేజువేసి 

'₹ కొనవలయునో యావిధానములను వివరించు 

వాసు ము. 

మెుటలింగ్ క్లాజ్ (Metalling clause)- 

వాణిజ్య సంబంధపరి భాపూవదము. మామూలుగ 

నగు అరుగుదలచిటుగుదల(Wear & Tear) 

లవలన గలుగునష్టము లకు Under writers 

ఉ త్తరవాదులు కారని స్పష్టపఅచుచు (వాయ. 

బడిన (మెరైన్ ఇన్ఫూ శెన్సుపోలి సీలోని) యొక 

Clause. (పేరా) 

మెటలైజింగ్ మెషీన్ (Metalizing 
Machine)— చిన్న చిన్న యినుపభాగములు 

తంఏప్పృబట్టపుండ పలుచని 

కాపాడు విధానమునకు “మెట-లెజిగ-”+ అని 

'పేరు,అట్టిపెవూంత తజచుగా నల్యూమినియమ్ 

మొదలగులోవాజాతులను శకరలగించి పలుచగా 

నుండునట్టు పూయుదురు. గంధకముచేగాని, 

గంధకా ధృతమగు అగ్ని జలము (Hydrogen) 

చేంగాని తుం ష్వృపట్టకుండ నుండు సామాన్య 

లోవా మల్యూమిన ముక్క_టియే, ఇది ఆమో 

నియాసంబంధమగు నావిరికి గాని, కాపర్ 

సల్ఫేట్ (Copper Sulphate) సౌల్యూవను 

లకు గాని, సముద్ఫోవునీటికిం గాని సాధారణ 

ముగా లొంగదు. అల్యూమి నమ్ వొడి "కావలసి 

సెపూతబూసి 
రా 

2547 మెటి కెలు విబుగుటు 

నంత సన్నముగా జేయవచ్చును, ఇందులో 

ముతుక గానుండుదానిని (వ ల్యేకముగా పోలి ప్ 

(Polish) చేయుప్న క్రియ కుపయోగింతురు. 
"కాని, అతినునుపు గా.బేయంబడీనది తుప్పుబ 

ట్టుచుండ టచే వాడుశలో దాని కంత సాము, 

ఖ్యత లేదు. *పోలిము లని (01153165) 

పీలువంబడు సున్నితములయిన భస్మృములు 

తుప్పు బట్టకుండ జ్యాగత్త చేయు విషయములం: 

దుప యోగింపం బడును, ఎందుశనంగా పొడి 

యెంతనూత్మము గా నుండిన నంత గాలి తగిలి 

త్రుష్వుబట్టంజేయకుండ కాపాడుచుండును*, దవ 

రూపముగానుంకులోవహామే పూ-తపూయుట 

కుపయోగింపంబడుచుండ టచే పూత పట్టునట్లు 

చేయుట్నకె యుపయోగింప[బడువస్తువు గూడ 

తళ లలో నుండవలయును. 

మెటల్లోగ్రఫి (Metallography) — 
“మెటల్? అనగా లోవాము, కంకర, లోవా 
ముచేతను, కంకరచేతను చేయుపనులక సంబం 

ధించినశ్యాన్ర్రమునకమెఓ ల్లో గాఫీ యని పేరు. 

మెటల్సీ ద్విపవంం--(పోన్ ద్వీపము 
చూడుడు.) 

వెటికెలు విజుగుట --- వేళ్ళయం 
దొళ్యవెపునకువంగు కలుఫులకడ (Finger 
joints) వంగనివెనవునకు కొంచెము వంచుచో 

నొక్కు-దు మేని యచట చిన్నధ్వని చేయును. 
దీనిని “మెటిక విరిగిన” దని ఆఈనుకొందుము, 

ఈకలుపులకావులను కణుపు లనియందురు. 

కొంచెముగ వెనుకకు నొజ్క_తరి అలుసుకొను 
యెముకలు తము యథాసానమునుండి కొంచె 
మలీతమై మెక్కు_నగ బెక వాశాత్తుగ 
జాతీ తమ రూ భార రమునః బడును, అఆజూటుట 

పడుటయం దైనధ్వనియే మొదట తోలుగుండా 
పెేేకెంచి వాయువుం గదివి, అఫిలం దోస్కి 



మెటీరియలిజమ్ 

మన కర్చేందిితుములకC దా(క్కి మనకు వినం 

బడి మనము మెటికవిరిగిన దనుకొందుము. 

వాతము మొదలగు కొన్ని కారణములచేత 

వేళ్ళళణు ప్రలకడ ర_క్రసా9వము సరిగా నుండక 

చాచి నొప్పిచేసియుండుతరి ఆనొప్పిచే మెటి 
“కలువిరుగ ఏలుపడకుండును, ఇంశను బెణకుట, 

'దెబ్బతగులుట్క శరీరమున ర_క్రము చెడి చేవాము 

వెల్ల బాజీ కణుపులు పటిమదప్పి నొవ్చిశప్లి 

యుంకుతరి మెటికెలు విరుగ ఏలుగాపండునుం 

వుటిరియలిజప్్-(అనాత్మ వాద సిద్ధాం 
తము చయూడుండు). 

మెటోనిక్ సైకిల్- (చందపరిక్ళమము 
చూడుయు.) 

వెటోనౌసా (Metonymy) — ఒక 
వస్తువును  వర్లించుటలో మజియొకవస్తువును 
స్ఫురింప: జేయుచు జెప్పు నట్టి ము,అ సలువస్తువు 

చేరు జెస్పళయే వర్గనముచే నావస్తువును 

స్ఫురింప: జే యునట్టి ము విధానము, 

ఉడా; కత్తికంకు కలమే బలను గలది. 

ఇచట కత్తియు,శలమును ప్రధా నములు కావు. 

యోూధు:దడు, మంతి) పథానములు, 

వుట్టతావురచెట్టు (కృష్ణ్టతావుర) - 
లాం Hibiscus Mutabilis అనియు, ౮4- 

ssia alata. ఆంగ్ల, Ring worm Shrub 

ను పద్మ చారటిీ, వద్మ చారిణీ, పద్మనాడికా, 

లత్మీ శేష్టా, (౨కములన్, స్థలపద్ధుమ్. 

తోలుత నిది యొక పచ్చపూవులంబూచు 

జూతిగల దలంపవపంబడుచు కృష్ణ తామర యని 

కూడ వాడుక నామము ౯గల్లియుండె(గాని యిటీ 

వల నిందు లెక్క లేనిరంగులపూవులను, మచ్చ 

లనుగలపూవులను, పూ చుజూతి భేదము లెన్ని యో 

గలవని తేలినది. దీవిని గొందరు “సీమలఅవిసి?? 

యనియు నందురని తెలియుచున్నది. 

2545 మెటిక సిస్టమ్ 

మెట్ట తామర అకు కొయ్యల రసకపాోయము 

తిదోషములను వమింపం జేసి, శేమ్మమును వెడ 

లించి సుఖ వ్యాధులను, తామర మొద లగు చర్మ 

వ్యాధులను, విషవజన్తువులవిషములను వారించు 

ననియు, ఎండుకకులకపా యము విరేచనములం 

గల్లించుననియు, దీనిపచ్చయాకులు గాని పూవు 

లుగాని ఉప్పుతో నూరి పపెనిరాచిన తామర, 

తీట, గజి మొదలగు చర్మ్శవ్యాధు లడ (గిపోవ్రు 

ననియు. జెప్పంబడినది. ఆకులర సక పాయములు 

నోటిపూతను మాన్పునందురు. 

మెట్టనున్నా గోతిలోనున్నా ఏను 
గు ఏనుంగే!-—(ఆంధ)ళోకో క్రి.) 

వెంటిక్ పు అట్ (Metric system)- 

దీనిని “Oonneoted decimal system of 

weights and measures based upon. 

the metre” అని వివరించియున్నారు. రెండు 

గుర్తులకు నడుమనున్న దూరమున కీవిధా నము న 

‘metre’ అనియెదరు. దీనినుండి యూూనిట్సు 

వేర్వేరుగా నేర్పరచియున్నారు. భారమునకు, 

చతురమునకు, ఘనము (౮016) నకు వేర్వేరు 

యూనిట్లు కలవు. 

మెట్సిక్కు-గురుగొలు కా 

Kilo= K; Hecto=-— H; ౦౦8 == 

D; Myria=M; (ఇరువదివేలని 

చెప్పబడినది.) De6i=d; 001 = 0; 

Milli = మ; Metre = m; Cubic - 66; 

Centimetre; Gram =g; Kilogram 

= kg; Litre-—1l; Hectolitre = Hl; 

Arc =a; Hactare = Ha; Stere = నొ; 

Tonnc = te Quintal = q:- 

వీట్ల సమానతేలు (6617210016). 

1 = 100, 56, m. lsqe km = 100 

H.A; lt=10. q= 100 kg; ls=l 



“వెటో నోమ్ 

«u.m — 1000000 Gir law 1; Mikron 

= 0.00000 1m; l1Mikrogram = 
1.00000 1 8; mikrolitre = 0.000001 1. 

Approximate English Equivalents. 
1m = 89.87 inches (8 feet 8 inches). 
lkg — 2.2046 lbs. పౌనులు. 

1 Tonne = 0.9842, టన్నులు. 

1 Km = 0.621838 మైళ్ళు లేక 5 పరాంగులు. 
1Sq. km ఆ 0.8862 sq. miles లేక 

247.17 ఎకరములు. ' 
1 Ha—247] ఎకరములు. 

18 = 15 గ్రయిన్సు. | 

మెట్రో నము (Metronome) ఆంగ్ల 
నంగీతమున విరామము (Exact pace) లను 
చెల్చుయంతివరికరము. 

వెడగాస్కరు ద్వీపము --(ఆఫిశా 
ఖండము నకుం జెందినపం డెండుద్వీపములు చూ) 

వెడీరా దీపము (ఆఫీ) కాఖండము 
నకుంజెందిన పం డెండుద్వ్యీపములు చూడుడు 

మెడల్సు-- (న్యూమిన్ మేటిప్ప చూ.) 

వెడియన్---(స్టాటిస్టిప్ప చూడు(డు.) 

వెండిసిస్ (Medices)-(స్టాబిస్టిక్సచూ) 

మెతుకులుజలితే కారులు కరుంవా? 
(ఆంధిలోకో క్రి, 

వెథడీజవ్ కై స్తవసిద్ధాంతవు -- 
కీ, వె.౧౮ శ తొబ్బమునుండి తల చూపిన ఎ లేంజి 

లికల్ వునరుద్భవము. “Religious com- 

10102052) అనియర మందురు నిర్మాత John 

Wesley గారు వీరి వెస్టి యన్ సిద్ధాంతమును 
జయ చ 3 మెథడిస్టుచర్చితో. గల్పి “మెథడీన్టుచర్చి? లేళ 

“మధథడీజముగా చేకముజేయ క్రీం, వె. ౧౯౩౩ 

2549 మెర్రీవండూ) 

లో నొ శాసనము చేతకుంబడి వ్యాపించినది. 

నెథెకా (Methane)-89న ‘Msthyl 
Hydride? అనియందురు. ఇది ‘Marsh gas? 

న కీయంబడిన ‘S6ientific name’? అని 
చెప్పబడినది. 

సెుధథోడిజన్ (Methodism) — మక 
విధుల సక్కమమార్గముల నాచరిం చువిధా నమూ. 
ఆడంబరములు లేకుండ మతనునందు సత్యమణగు 
నమ్మకముతో నాచరించుటను బోధించును. 
Joha Wesley అనునాత. డిగ్గంకుదేశమున 

(కీ.శ. 1708-91] ఈతత్వమును పతి పాదించి 
వృద్ధి జేసెను. 

మెయిసావత్ శాల్లు క్షత్రియులు --- 
(వమారశాఖ త తియులు చూడుడు. 

మెరకష్ దేశవంం -9ది యాదినామ ముం 
వీదప మాతీ మొరాకో యని యెరోపా బేళసు 
లచే వాడంబడుచు న్నా ఫీకాఖండము నందున్న దీ. 

(మొురాకోదేశము చూడుడు. తంజీర్ అలీ 
బాబా చూడుడు.) 

మెరవు వెజివం-(ఉజుము చూ 
మెరినర్ఫుకంపస్ —(కంపాన్ చూ.) 
వెరీడియుకా (Meridians)- భూగోళ 

పటమునందలి నిలువుగీతలకు “Meridians??» 

అనిపేరు. ఒక్కొొ-క్క-నిలువుగీత Meridian చె 
నుండు అన్ని తావులందు నపరాపహూ మొకేతరి 
గల్గును, (డిగీ)లు చూడుడు.) 

వెర్రవీండ్రూ (Merry Andrew}— 

హాస్య గాండనియర్థమిచ్చుఉికక్షి.తొల్లింటకౌంజం1 

of Fools (in April) పండుగయం దొశ 

పుడు Andrew అనువేరుగల పోన్యవిద్యా 

విశారదుడు శడువేరందియుండ  నాతనిపేజు 

హోస్యవిద్య నేర్చి నవారి కన్య మూ మెను 



మెరుగుడుపు రుగు-వ్రకాళ్ర ము 

మెరుగుడువు రుగు;ప్ర కొశవ -_- 
"మెరుగణుడుపురుగు (Clow wంrm) నందు. 

గలుగు వెలుతురునందు వేడి లేదని పరీతు. 

వలన గనిపెట్టంబడినది. మతీయు సీశ కి దాని 

నరుల నది బాధించుట కపయోగించునది 

కాదు, గాన రాత్ఫులయందు దానికి వెలుగు 

చూపుట కుపయోగించుపరికరము లేక న్లకి 

యని తోంజెడిని, షె 

తొ ల్సింటికాలము న ని-వెలుంగను పోస్పరన్ 

సంబంధ మని (Phosphorus cent) తలంచు 

చుండిరి గాని యిప్పటిపండితు లవి ఎక్సుశే 

(యాజ) సంబంధమణగు తేజమని తలంచు 

చున్నారు. వలయన సీ తేజ న్స నేక పదార్థముల 

ననేక జంతుళరీరములగుండా జొచ్చుకొనిపోయి 

కన్చింపం జేయుట తెలియనగుచున్న ది. మజీయు 

సీమెరుగుడువురుగు పేడపురుగులజూతి' Beetle’ 
యనియు, దీనివెలు(గు దీనియూపిరితో సంబం 

ధముగలిగియున్న దనియు, నింకను నన్నిటికన్న 
నెక్కు_వగా మానవులకు దురూవ్యామగు 

2550 

డంజేయుచు నరవీతమై యుండును .పవా వాము 

లొళటినొకటి యదుర్క-నుటయందగ్ని జనించి 

మండ నారంభించును. దానినేేమెజు పందుము. 

ఆమెరువు బంగరుతీంగవలె వీలగునన్ని వంకర 
లతో నాకనమున బర్విడుటం గాననగుచుం 

డును. అది పర్విడుతరి వాయువునందు. గల్లిం 

వెడి (వైబ్రేవకా ధ్వనినే ఉటు మనెదము, 

మొదట మెతువుంజూచ్చివిదప దానిధ్వనియగు 

నుణుమును వినెదము, ధ్వనివా తావరణముల 

గుండా [పమయాణముచేసి పర్విడుచు భూమికడకు 

'వేశుట కొంచె మాలస్యమయ్యెడిని. 

మజిపునుదీసి ఛాయాపటములను మనము. 

పరిశీలింతు మేని, యాశసమున నాటంకములు 
లేని మార్గముల వెంబడి నొకవ్వుడు తిన్నగం 

తనగమనమునడపువిధి, లేక యచనేకవంకరలుగ 

బర్విడుటం గానన/సను. ఈవంకరలు వణకుచే 

తివాండు గీచిన గీతలకన్న నెష్క.వ యనివిం: 

చును. దీనికి ‘FOrked 1121601089) అ నెదరుం 

EN 
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"మెరుపు 

ఈవి ఘ్యుద్దమ న మొకప్పుడొశపలుచని మేఘ 

ముచాటుగుండా పర్విడును. లేక దూరమున 

నాక సము నంగినట్లు కనివించుతావున పర్విడి 

నను మునము మెరుపును తిన్న గయజూడ జాలక 

"దానిపకాశ పువ్యా పకమును బంగారురంగుపజు 

చిన విస్తారవుప బేశముం బోలిన కొంతవిశేషు 

మును జూతుము. దానికి “పీట్లె టొనింగ్* 

{Sheet lightning) అని పేరు 

ఇంకను 'వేజొకప్పుడు విద్యుచ్చ క్షీముద్ద వలె 

జాణీ కింద౬బడును. దానిని విడుగందుము. 

(Thunder ౨01) ఆ విద్యు త్చాతమునకు 

“విడుగనియు, పడునట్టి విద్యుత్తును ‘Ball 

lightning’ అనియు వాడుదురు. 

థ్రైర్భముచాలనివారలకు మెజుఫు్రలు వీడు 

గులు భయంకరములై యుండును. వీడుగుపడిన 

నేవృతు. మైనను చచ్చును; ఏభనన మైనను 

పాడగును. హిందువులందు పిడుగుపడి చచ్చుట 

చేసిన మహో పాతకముల ఫలిత మని చెప్పంబడి 

నది. మనుష్యులు, జంతుజాలనులు నంతటి 

తోనే మృతినందును. కాని, యుజునము మెజు 

ఫులనుండ్ జగమున మనుష్యుల కమూల్యమగు 

నుపకారము జరుగుచున్న దని యిటీవల కని పెట్టం 

బడుచున్నది. 

వాతావరణనున ఆక్సీ జెను నై_టి)జెనులను 

గల్సి యొక Chemical compound గనె 

పశున్రులయొక్మ్క- యు చెట్లయొక్క-యు నాహో 

రార ముప యోాగించును. నైటో)జెను, ఆక్సిజె 

నుతో కలితుకుండ ని టుపయూగళకారి కాంజూ 

లదు. వీడుగీ ఆక్సీ జెను నై టిజెనుల కూటమిం 

జేయు చుండునని కనిపెట్టంబడినది. 

భూమిపై Nitrifying Bacteria విస్తా 

రము కలదు. అది నైటోజెను నభివృద్ధిపజ చి 

నిలువుచుండ నీ Lightning flashes దాని 
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నాక్పిజెనుతోంగల్పుచుంటయే లేవన్న భూవిపై 
నాశన మధికముగ నడుచుచుంకును. భూమిం 

జుట్టివ్యావించు Lightning flashes నగ 

టున గంటకు 8,60,000 అని పరిలీలకు లంచనా 

వె చుచున్నారుం 

మెర్క్యురీ గోళవుం (Mercury)- 
ఇది ‘Solar system’ నకు జెందిన యొక 

గోళము. నూర్య గోళమునుండి 87,000,006 

మైళదూరమున నాగోళ మునుజుట్టి, 87 దినముల 

4కి గంటలలో తిరిగి వచ్చుచుండునది యని 

యు, భూమితో? బోల్చిచూచిన 1. 16 భాగ 

ముండుశరీరము గలదియనియు. జెప్పంబడినది. 

ఐరోపా చేశ్రముల Astronomy శ్యాన్ర్ర వేత్తల 

శకాదినుండి దీనింగూర్చి తెలియునని చెప్పంబడి 

నది. దీనిని శాస్ర వే _క్రలు ‘Inferior planet? 

అనియెదరు. దుర్భిణీయంత)ముగుండా దీనిని. 

బరిశీలించిన మనచందునకు వలెనే వృద్ధితీణ 

తలు శలవని తెలియగలదు, దీని మార్గము 

సూర్యు నకును భూమికీని నడువునుండును. భూమిం 

యెన్నడు ఏటినడుము కేగదని లెక్కింవంబడి 

నది, మర్కు్య్యరీ తనకు తానై గిరగిర దిరుగునో 

తిరుగదో తెలియకున్నది. ఏలయన నూర్యున 
కిది కడుసమాపము గాను నిందుంజెనేని పాడ 

రసము సైతము Boiling point నకుపెగా 

వే(డిని గల్లియుండు ననియు, దీని ధృవములకడ 

(poles) ఉదకము లుడుకుచుండ వలసియుండు 

ననియు దలంపంబడుచున్న ది. 

(సోలార్ సిస్టమ్ చూడుడు, ఎన్తోోనొవికా 

చూడుండు + 

వెలనేసియా ద్వీపములు — ఇవి 
యసంఖ్యాకములగు ద్వీపములుగను ద్వీపనము 

చాయములు గను పసిఫిక్ళ హోస మ్యుదమునందు 

న్నవి, ఇవి ఓసీనియాయందలి మలనేసి మాదీ 
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పములు, ఆస్టేలియా ద్వీపమున కుత్తర ఈశాన్య 

వూర్వదిశలందు కడుదూరము న్యాపించియు 

న్నవి. నల్లనిరంగుగలవిజ లీద్వీపవాసు లగుట 

పా శ్చాత్యు లిట్టినామ మిడిర(టం ఇందున్యూగి 

నియా ద్వీపము పెద్దది. అది అఆ స్టేలియాద్విప 

మున కుత్తరదిశగా నున్నది. ఇది గాక న్యూ 

ఏ ర్లాండుద్వీవము లనియు, న్యూబిటను ద్వీప 

ములనియు, న్యూ హాబిిడీనుద్వీపము లనియు, 

న్యూ కెలడోనియా ద్వీపము లనియః , ఫిజీద్వీప 

ములనియు సపెక్కులు కలను, అందు ఫీజీదీ(ప 

వాసులు క్ష, _న్తవ్వులెరని చెప్పబడినది. కొని, 

స్వ బేశమతస్థ లధిక సంఖ్యాకులు గలరు, సోలో 

మోన్ ద్వీపములు జర్భనువారివి. 

౧ న్య్యూగినియాద్వీపము-ఇదిచాల పెద్దది. 

దీనిని “పావువా'యనియు నందురు. దీనిదథీ.ణ 

భాగమున దీనికిని ఆస్టేలియా కును నడుమ 

టోరీ జలసంధి కలదు. న్యూగినియా, భూమధ్య 

శేఖకు దహీణమున కొడునమోాపమునచే యుంట 

వేండిగలపబేశముగ నున్నడి. 3,౧౦,౦౦౦ చ॥ 

మైళ్ళ వెశాల్యము గలదని యంచనా "వేయ. 

బడీ యున్నది. 

న్యూగిని యామధ్య భాగము పర్వతమయము 

‘Bird of Paradise? అనుపముల కీ న్య్యూగి 

నియా స్వస్థానము. ద్వీపముయొక్క- పశ్చిమ 

భాగమున “పావువా” జూతివారును తూర్పుతీర 

మున 'మలయిజాతినవారును వసించుచున్నారు. 

పాపువాలు సీగోం తెగకుం 'జెందినవార6ంటం 

ఈ ద్వీపము యుక్క- పశ్చిమభాగము డచ్చి 

వారిది, అగ్నోయదిగ్భాగపి) దేశము బిటీషువా 

రిది. ఈవాన్యదిశ జరనీవారిదె యుండీనది. 

వాఫువా యనిన 'తువ్పతల' లేక ఉంగరము 

లజ” త్తని యర్థమందురు. oe యాద్వీపమున 

వధానమగు నది. ‘Port 021803) Sox 
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సీమయందలి శేవుపట్టణము. 

ఫీజీదీ(పములు- బి న్యూ జీలండున కు త్తర 

దిశయందున్న ద్వీపసమూహము. అన్నియు. 

గలసి ౮౦౦౦ చ॥ మైళ్ళ వైశాల్యము గలవిం. 

వాటి స్వ దేశ పి భవునుండి క్ర, వె, ౧౮౭౪ లో 

బింటీషువారి వశమై, యివ్వు డాంగ్గసామాజ్య 

మున కోనో-లసీగా నుండినవి. పంచదార,. 

పోక చెళ్ళలు, నూనెలు మొదలగువాటివర్త 

శను విశేషముగం గలదు. న్యూ క లెడోనియా 

ఫెంచివారి శిశ్షూనుభవస్థానముగ నున్నది.. 

న్యూ ఐర్హాండు, న్యూ బీటన్, మరియు న్మాపాం. 

తవు కొన్ని చిన్నద్వీపములు జర్మనుల పాలంబడీ 

“బి స్నార్కు- ఆర్కి_షీలెగో? యని సేరందినవి. 

సోలమోన్ దీవులును వారివే. దతీణణద్వీపములు 

బటీషువా? కిం జెంది యు న్ని 

=ఆంలొనిజప్ం (Melanism)y— మను 

మ్యుల వరీరములంయయందును మొక్క_లకును నల్లని 

మచ్చలు, పొడలు లేచువ్యాఢి. 

మెలికాయచెట్టు తంగ — (నులిదడ 
చెట్టు చూడుడు.) 

నెలో డ్రానా (Melo drama)-జర్మను 

భాషయందు మెలోన అనిన *పాట'యనియు, 

“జామా! యనిస 'నటని యనియు నంతర 

పాశ్చాత్య నాటక క లయందు సంగీతయు క 

నాటళములను “మెలోడ్రామా! లని యుందురు. 

ఇక్కౌా-లమున సంగీతము నాటకముల కంగము 

గనే వాడంబడుచున్నను, మెలోడామాయందు 

నటన్మ నంభాషణ, కథా సందర్భ మంతయు 

గానయు కమె నడచునదియని మెజుంగునది. 

వెసపొటెమియా దేశవంం-(అల్లజీరా 
దేశము చూడుడు. ) 

మెసయ్యా (Messiah )—హేబ్బభూభా 

హయందు “మెసయ్యాోయన “AnOinted” 



మేఘనదము 

వెెఘనదముంఖ దీనికి మేఘువాహననద 
మనియు బేరు కలను. గంగా, బివ్మాపుత్రా 

నదులు కలిసి ఆసామును వీడి సముదిగామి 

యగువణకు నీవేరం బరగును. దీని నిపుడు 

“మెగా యనుచున్నారు. 

మెఘవముుచుట్టు తెల్లనియంచు 
(Silvery edge around cloud:—_మేభు 

ముచుట్టునుండు అంచు పలుచనిది, మేఘము 

దటమె సూర్యరశ్మి వెలుతురు నాపంగలు చుండును. 
ec) ౧ 

అంచు పలుచనిదగుట దడదానిగుండా కొంతవెలు 

తురు నివ్వులకుం భోనిచ్చెడిని, అడి తెల గనుంను 
౮౧ 

టకు. గారణము, ఇట్లనుటయందు మేఘముయొ న 

దట మెనభాగముతో దీనింబోల్సిన నది పలుచనిది 
BIO 

గాన తెల చె గాననగుట యని గ్రహించవలసి 
CCQ 

యుందును, 

మన కెదురుగం గాకున్నను సూర్యం డాకాశ 

మున నెచ్చటనో |పకాశించుచునేయుండును గాన 

నెత గుమేనుములయంచులు పలుచగ నుండ, 

తెలనె యించుక వెలుతురు ధరించియుండుట 
CMO. 

గాననగుచుంట వింతగాదు.  మెఘములక. బా 

చేరోవేను మొదలగువాటినుండి చూచిన మేఘ 

మంతయు వెలుతురునం దుండియ కన్పించుచుం 

నును. అత టి దటము మేఘము నల గనుంట (6 
పి 69. cn 

“జలీయకుండెడిని, 

మేఘములను నమ్మి చెజువుకట్టం 
దెగంగొట్టుకుందురా?వ 

Ges 9 
మేఘములు-బరువు - | గావిటేషన్ 

ఫుల్-ఆకాశమునం చెగురుచుంశు మేఘములు 

చులకనవి గాననే గాలిలోనట్టు తేలుచున్న వని 
321 
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పెక్కెం[డు తలంపనగుచున్నది. నిజమున గొప్ప 

గొప్ప మేఘములు జలములేగాన టన్నులకొలంది 

బరు వుండవలసియుండును కాని గా9విశుపన్ ఫుల్ 

(భూమియాక రణ క్రి వలన నాక వ్రంపంబడి భూ 

మిపై (బడి పోవకుండుటకుం గారణము అవి నిరంత 

రము చేయంబడుచుండుట, అది నీటియానిరి. అవి 

పలుచగనుండునవి, సదా భూజలములయావిరి యా 

కాశమున శకెగురుచుండియు, నాకాశంపుసావకాశ 

మున విడందాజుచు వ్యాపీంచుచుం దిభుగ గాలివళ 

మున గూడుచు గాలి పహావాములబలమున 'వేజూ 

కడెసకం గదలుచు, నలలాడుచుంటయీగాని వేణు 

కాదు. అవి దట్టము (d6nsety) చాలా తక్కు 

వగుటచే నట్టగును. వాటికి శీతశాలి తగిలినవో 
నీ డెన్సిటి యధికమై చినుకులరూపమున నేల. 

బడుట (వర్షించుట్స భూమియొక్క... యాకర్ష ణ 
(గావిశేవన్స్ పనిగాక 'వేజేమున్నది? అందుచేత 
మేఘములు గా్రవిశేపన్ ఫ్రల్నకు లోంబడవని 

చెప్ప వీలులేదు. 

మెఘరంజి:.__ఇది యుబ్బసంపుదగ్గుజాతు 
అలోనిది. నీటిమేఘము (వర్గము గురియనిమేను 

ములు కాన్రు ఆకాశమున గషీయుండుతటి 

బలమగు శాషసతో గూడిన యుబ్బసరోగముగం 

గల్లుచుండునది, 

మేఘలక్షణ పరీక్ష :_ కాలవిజ్ఞానశ్యాస్త్ర 
en Bus ఇ 

మున వినరింపంబడిన పరీక్షలలో నొకటి, (కాల 

విజ్ఞానళా(న్ర్రము చూడుడు 

రెట్టమతళాస్ర్రమున మేఘములు ముఖ్యముగ 

'నేర్పడి తెగలుగ విభజింపం బడినవి. 

౧ పుష్కలావర్నకమేఘములు:-_ ఇవి యెక్కువ 

గన్కు మిక్కిలి వింతగను వరించు మేఘము 
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లని చెప్పంబడినవి, గొప్పవర్ష ముల గురిపించు 

న వీమేఘములే. 

౨ మధుమేఘములు:--ఇవి తే నెరంగుంగల్లియుండు 

మేఘములు. పదునై దామడల ఫొడవువజుకు 

నుండుననియు, నాల్లుతూములవర్గ ముం గురి 

యుననియు జెప్పంబడినది. 

క వాయు (మండల మేఘములు:--ఇవి నోరోచ 

నంపురంగుంగట్రియుండునపి, (క్క డిరంగునగాన 

నగుచుండునవ ఇవి కన్సించుచుండిన వర్షము 

సురియదనియ్యు పండొండామడల పాడవువజు 

కుండు ననియు. జెప్పంబడినది. కొందటణు 

గాలి యెక్కువగా. బ)కోపించి పిధానమై 

యుండుతటి స్వల్పవర్గ ము గురిసించునని చెప్పి 

యున్నారు. 

రో రాజమేఘములు:-- నల్లని తెల్లని మబ్బు 

నందు రాగివలెనుు డాసానిపూవువలెను రంగు 

లం గల్లీన మెజుపులు గాంచంగల్లిన నామబ్బు 

నందు రాజమేఘములున్న వసి యెబుంగువద్, 

మజియు నీమేసుములు ముఖ్యముగ వింఫ్యో 

త్త రదేశములందు గంగాతీరనీవుల వె ౦చు 

నని చెప్ప బడినది. - 

x సాావ్మాణజాతిమేఘములు:--ఇవి కమలముల 

వన్నె6 గల్లియుండునని చెప్పంబడ్నది. 

౬ తతో యజాతి మేఘములు:--ఇవి యెజ్జనిరంగుం 

గట్లయుండునని చెప్ప బడినది, 

౭ కూద్భజూ తిమేఘములు:-_ఇవి నలనిరంగు గలి 
(౮౧ ౧ 

యుండునని చెప్ప బడినది. 

౫ సేలమేఘము:--ఇది బ్రం|దనీలముంబోలిన రంగు 

గల్లయుండుననియు, నిష్పూరంగు,  మెబుపు 
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లీమేఘములనుండి క ల్లుననియు నివి వింధ్య 

దకీణదేశవు ల గోదావరినది సముదిగామి 

యగు దేశమున 

బడినది. 

వర్షి ంచుననియు6 జెప్ప 

ఈమేసుములు సపెక్కునాకారములచేం దనరె 

డిని, మజీయు నివి గురియువర్ల ము లఖండవ్య స్తీ 

యనియు, ఖండవృష్టి యనియు నిరు'దెజు(గులు. 

వర్గమును “మానికి” అనియు, పదునారుమానికె 

లగునేని దాని నొక “తూ” మనియు, నట్టివి నాట్లు 

తూములెన నొక 'దోణి మనియు నీశ్యాస్త్ర 
Q..._ 

మున గొలంత చప్ప బడినది. కాని సేద్యజీవన 

మొనర్చువారు, ఎండచేం గలి గట్టిపడినభూమిని 

నాగోటిచాలున దున్నుటకు వలయుపదునిడు వర 

మును దుక్కి_వర్గ మనియు, మడిగట్లు నిండిన నీరు 

౫లవర మును మడికట్లువర మనియు లెక్కింతురు, 
యా ఈ య 

అంక నాంగ్రనీమలవారు వర్షము నంగుళములకొ 

లతో లెక్కింతురు. 

౧ గర్భర్వు వళలందు మబ్బు మధువర్షము. గర్హాయుం 

డినచో, నతటే గగిహవక్రములు 'లేకుండెనేని 

నాబ్లుతూములవర్ష ముం గురియుననియ్సు, [గహ 

వకస్టితి యట్లితతిం గల్లుటకు ఫలితముగ నది 
థి రు ౧ 

ఖండవృ్పగ మాటుననియు; 

యా నాల్లు'దెసల యందు నాకసమున మబ్బుగల్లి 

యేనుంగువళ రంగులోల్లీ నల్లగానుండునేని 

చక్కులో వర్తి ంచు ననియు; 

3 నాల్లుచెసలం డాకాసమున వ్యాపించినమేసు 

ములు మందగమనము గలవియె మృగముల 

వలను వనుంగులవతెను గాన్పించిన బాగుగ 

వర్తి ౦చుననియు; 

౫ తళతళమని  మెబయుమెజపులు  నుజుములం 

గలిగి యాకాశమునం గంమ్ము తెల్లనిమబ్బు 

'దేశమంతటను వర్తించు ననియు; 
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౫ మబ్బునందలిమేఘములు వింజామరముల్కు సర 

స్పులు తటాకములు, మంచెలు ఏనుగుల 

కుంభ స్థలములు, మొసళ్లు, తెల్లనికొండలు, 

గోపురములు, తోటలు, వనములు, విమాన 

ములు గొడుగులు, ఖడ్గములుు రాక్షసాకా 

రములు, ఏనుగులు, 

ములు, ఎద్దులు, శంఖములు వల యాకార 

ములు గాననగుచుంట _ గొప్పవర్ష హేతు 

వనియు; 

గుజ్టములు, సింహా 

౬ కాకులు, నక్కలు కోతులు, ఎలుగుబంట్లు, 

కుందేళు, పడిపోయిన యిందు, దగ్ధగాామ 
టం . గా ఢి 

ములు, విణిగిపోయిన మోాడులవలె మేఘ 

ములు గాన్సించుట యల్బవృససూచకము 
లు 

లనియు; 

౭ ఎరుపు, పసుపు రంగులుగలిసి (కొత్త నోరోజ 

నింపు) రంగు మేఘములు, ఇత, డిరంగు మేఘము 

లు ఇంగిలీకంపురంగుమేఘములు, బూడిదరం 

గుమేఘములు అనానృష్ట్రసూచక ములనియు; 

౮ సూర్యాస మయ సూర్యోదయ 'కాలముల 

యం డొకసమున్క మేసుము లెజ్హనై గన్న 

టుట వరనూచక మనియు; 
ట్ 

౯ కొండలపె 8 మేఘములు దిగినట్లు వా9లియుం 
యె ౧ 

టయు మబ్బులో మెజుపులు గన్పట్టుటయు, 

వాయవ్య, ఈశాన్య దిశలయందు మేఘము: 

గూడుటయు. _ పెద్దవర్రములకు సూచకము 

లనియుు; 

౧౦ సూర్యుండుండగాం దూర్పునం గాని పశ్చిమ 

మునంగాని మబ్బుపట్టి మెజయుటయు, మేఘ 

ములు 

గొప్పవర్త ములకు సూచకము లనియ్యు; 

బంగారురంగు. గ బ్రియుండుటయు, 
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౧౧ గొప్ప మజ్జి చెట్టువలె గన్సించుమేభుము పె 

బంగారుఛాయతోనున్న యింకొక మేసుము 

కాన్సించిన మిస్టటమగుజడివానలకు సూచక 

మనియు కరర వచించియున్నా (డు. 

మజియు నిరువదియేడునక్షత్రములందుం బదు 
నెన్మిదివర్ల నక్షత్రము లని 'రెటముతమునం జెప్పం 

రా A) 

బడినవి, 

౧ పునర్వసు. ఇం దిరువదిద్రోణముల వర్గము 

గురిసినం బె రుల్యాపాంతమున జక్క_ంగం బండు 
యా 

ననియు, వ్యాధులు, కలతలు గల్లియుండు 

ననియు; 

౨ పుమ్యమియందు( బదునేశుదోణములు వర్షిం 

చినసుభికుమనియు, (ప్రభువునకు బీడయనియ్యు . 

5 జ కేషయందుం బదవమూూడు[దోణములు వర్షెం 

చినం (బజలు దుఃఖరహితుల మనుదు రనియు 
షా 

పసిబాలు రభివ్నదిం గాంతు రనియు; 
లిధి శీ 

ర మఖయం దిరువదిదోణములు వై ంచిన నిర్భ 

యువై మనుటయు, అతిథ్య భ్యా గతుల నాద 

రించువా రనియ్యు; 

౫ పుబ్బయం దిరువదియాజు (దోణముల వరము 

గురిసివ జనులువినయము౮ల్లీ వర్శింతురనియు; 

౬ ఉత రయం దిరువదియైదు దోణములు వర్షిం 

చిన పిభుత్వమును, ప్రభువులును, సుఖజీవన 

మొనరు రనియు; 

౭ హస యందు( బబునారుదో)ణములు వర్శిం 

చిన ద్విజులు సాఖ్యమున ధర్మపరులై వరి ంతు 

రనియు; 

లొ చితానతత్యమున నెక్కువగాలి కల్లిన భయా 

వహా మనియు; 
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౯ స్వాతియందు6 బది. దోణములు వరి ౦చినజ కులు 

సుఖంతురనియు; 

౧౦ విశాఖయందు. బదిదోణములు వర్ణించిన 

ద్విజులు ధర్మతత్సరు-లై మనెద రనియు; 

౧౧ అనూరాధయందుం బదునాల్లు దోగణములు 

వరి ౦చిన రాజ్య పరిపాలన సౌఖ్యము ప్రజలకు 
రంపం 

మోాదానహామె యుండు ననియు; 

30) జ్యేఘ్టయందుంబదునేడు[దోణములువర్షి ంచినం 

బంట లధికముగం బండుటయుి 'వోరభయ 

మధికమె యుంటయ.. గల్దుననియు; 

_ ౧౩ మూలయందుం బదునాల్లుదోఇములు వర్ణిం 

చినం (బజావీడనము, పరిపాలనయం దొత్తి 

డియు6 గల్లుననియు; 

౧ పూరాస్టపాఢయందుంబదమూడు[దోణములు 

వర్షించినం బె రులు చక్క_ంగా. బండుననియు, 

తగ్గిన పెరులు పంట తగ్గు ననియు 

౧౫ ఉత రాొపాఢయందూ( బండెండుద్రోణములు 

వగించిన వరిసె రు లెక్కు_డుగను, వెలి పెరులు 
రం ర్లు 0౧ 

తక్కు.వగను ఫలించుననియు, చోరభయము( 

గల్లీయుండు ననియు; 

౧౬ (శ్రవణమునం బదునాల్జుదోంణములు వరించిన 
౧ యం 

విప్రులకు గీడనియు, త్మతియులక. గలహవీడ 

యనియు; 

౧౭ ధనిష్టయందు. బదునారుదోణములు వరం 

చీనం జెజునవులు మొదలగు జలాశయముల కసా 

యము వాటిలు ననియు; 

౧౧౮] తతభిషమునం బదునాల్లు[ దోణములు వర్షం 

చినం బశువులపాండి చక్కల నుండుననియు, 

ెట్లవిజ్తానీ వివరించి యున్నా (శు. 
న 
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వేఘవాహనశాఖ క్షతియులు:. 
(తత్రియకులము చూడుడు.) 

మెట్రిక్ విధానయు (గో లత-(యetric క- 
stem of measuring) “మెటి” క్కనుపదము 

నకు గొలంతయని యర్థము, అది యీవిధానమున 

“Unit గాం జెప్పంబడినది. ఇది పొడవుకొలంతగా 

నెజుంగునది. ఒకమోటరు (meter) ఆంగ్గామా 

నంపు ముప్పదితొమ్మిదిపై మూడవవం తంగుళ 

ముకన్న నధిక మెయుండును, గాన నొక గజముకన్న (6 

'బెద్దది. ఇంకను నొకమిోటరునందు దశాంశకు 

‘Decimeter’ అనియు, శొతాంశేకు *C6ntime- 

ter? అనియు సహ్మసాంశకు Milli mets?’ 

అనియు, లాటిన్నాపూపదములను సాంశేతిక నావు 

ములుగ నిడిరి, వెక్కం[డు పరిశీలకు బెల్ల దేశముల 

వారి కొలత లక్క లీమెటిక్కుకొలతను పునాది 

గంగ కొనంబడినవే యని యనెదరు. ఇది బాలా 

సుళువై నకొలతగాంజెప్పంబడుచున్నది. (ప్రపంచము 

నం దంతటను రసాయనికపుంగొలతలు, తూనికలు, 

దీనిపై నాధారపడినవే నంట. 

కాలమునకు యూనిట్ సెకంహో (second} 

నటులను, పొడవునకు యూనిట్ మోటర్ (me- 

ter) అయినటులను పదార్థమునకు (mass) 

యూనిట్ విచారింతము, ఇట్టియెడల సర్వసాధారణ 
ముగ _ నధికడెన్సిటీకలరయుదకమును గై కొనుచుం 

దురు, అది జీరో (Zero) కుం బెంగా. నాల్టు 

డిగ్రీలకడ సెంటుగోడు తెర్ళోమిాటరునం దున్న 

ప్పుడు, దానిని యూనిట్ గా రసాయనశాస్త్ర 
విదులు గై కొనుచున్నారు. దానిని “ంn8 6౬016 

Centimeter ‘of water at tempera- 

ture of 40 (డిగ్రీల) ౫ అనెదరు. ఈ యూ 

నిట్ నొక gramme అని వాడుచుందురు, దీలిని 

దళాంక శతాంశ సవాస్ఫాంశలుగా విభజింప సుల 



మేడమ్ స్టావట్సే మహాత్మురాలు 2ః 

ముగా నుండును, ఇటుల నేర్చజుపంబడిన తెరో 

నూటరుగ (centigrade therimo meter 

నందు సున్నయగు జీరో వమియూ బేకుంటం 

జెల్పుచు, నీరు ఘనీభవించుతావుగం జెప్పంబడి 

యున్నది. దానికి. బై నుండు నూరుడిగ్నీలదనుక 

నొకటికన్న నొకటి యుప్లాధిక్యతం 'చెల్పుచు, కడకు 

నూరును నీ రుడుకుతావు (Boiling point) గం 

'జెప్పంబడియున్నది. ఈపద్దతియే యెల్ల దేశములందు 

రసాయనశా(స్తువినులు వాడుచున్నారు. ఇళ్లు 

"పెక్కుకొలతలు దీనినే పునాదిగం గల్లినవిగం 

గాననయ్యె 

వేడమ్ బ్లావట్స్కి వుహాతురాలు:- 
ల 

ఈమె నింశువేరు H, P. Blavatsky. రప్యూ 

దేశపు రాకటుంబమునకు.  జెందినదంట. దివ్య 

స్ట నస హంతోమ్యూను స్థాపించిన వారిలో నొక తే, 

(దివ్యజ్ఞానసనూజము--ధియాసఫీ మాగడు(డు.) 

ఈమహాత్మురాలి పూరో్యోత్తరములు భరత 

"దేశమున కంతగాంబెలియ లేదు. అడయారునందు. 

యొకమహాసభయందు Mrs ల౦56- 

phine Ransom అమ్మగా రుపన్యసించుచు 

గూడిన 

నీ|క్రిందిసంగ తుల నెబుకపటుచిరి, 

ఆదికాలమున నొకప్పుడు రష్యా సా[మాజ్య 

మును డోల్లోరొవ్కి వంశనృపులు పాలించు 

చుంట ఇార్మత్రక విద్యావిళారదు తెటుంగనిది 

కాదు. ఆరాజవంశేమునకు 

రూరి|కృభుండు, 

పొరుషశాలియు నగుట ప్రజలచే “రుస్” అని 

సూూలపురుషుడు 

ఈయన _రణళూరు(డున్సు 

వాడంబడుచు, అది యాకుటుంబబిరుదముగ నేర్ప 

డియెను. వారికుండియే వారి పాలితబేశము 

ఉరుష్యూ” యని పేరంబెనంట, ఈరాజవంశేమున 

సుప్రసిద్దుండని చెప్పంబడిన “యారోళ్లావ్” నరపతి 
3213 
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గొప్పధీశాలియై కీ వె. పదునొకండన శతాజ్ఞంపు 

ధర్ముశాసనుండని (127 giver) వేరందెను. 

ఈవంశముననే కడపటిశ్ళపాలుఃశు  *ఇనాన్-ది- 

"లరివిల భూపతి, “యారోశ్లావ్ గారి సోదర 

పుతు్రండు Vseslav గొప్ప దై వజ్ఞాండగు 

భకుండు, దెవక్షాని; నూహాళత్మ్యముల నందినవా. 

డని చెప్పబడినది. 

og తా కేవంశసంతతియం'డే జన్మించిన ఎలీనా 

పాప్లోన్నాడోళ్లోరాకరాకొమరిత మన 'బ్రావట్సీ్కీ- 

మహాత్నురాలి ముత్తవతల్లి. ఈమె రచించిన 

(గ్రంధము లిరువదిసంపుటములు 'పెటో[గాడు 

నగరమందలి లెనింగాడు విద్యావీఠంఫుం బుస క 

భాండాగారమునం గలవు. తల్లీగారే గాక వీరి 

బంధుజాలమునం 'బేరందిన గొప్పవిద్యాధికు లనేకు 

లుండిరి, అమెతాతగారు “కాకాశియాి సంస్థాన 

ముల గవర్నరుగా సారాటోఫ్ నగరమున అట 

నీకటుంబమొకేదుర్లమున నివసించి రట, 

మహాత్నురా లనేకగంభములను రచించి, 

వరోపాబేశములం 

దుండుతణి “s66ret Doctrine’ అను మహా 

“పెక్కుపతికలను నడ పెను. 

(గ్రంథమును (వాసెను, అక్రాలముననే సెక్టం[ఢు 

విద్యాధికులు, విదువీమణు లీమెం జేరి శిష్య బృంద 

ముగ నేర్పడిరి. అందు స్ముప్రసిద్దురాలగు డాక్టరు 

వనివీసెంటమ్ముగా రొకరు. చ్లావట్స్కీ- మహాత్ము 

కొన్ని మాహాత్మ స్టములను వారిశిష్యుల 

కగుపబిచిరని చెప్పంబడిరి, 

మేడ్ -బిల్:-- ఇంగ్లాండునందు. పుట్టి 
వ్రతర బేశములందు సొమ్ము చెల్లీ ౦పంబడనున్న హుం 

డీల కీవేరు వాడుచున్నారు. ఇది వర కసంబంథ 

పారిభావీకపదము. 

వెంతకరణమనుః 
(ఆంధ్రలోకో డ్రీం) 

ల 

రాటు 



వముదరికులము 

మేదరికులము:-పార్వతిచే. ్రార్థితుండై 
పరమేశ్వరుండు (స్రీలకు భర్తలతో నెడబాటు 

గల్లకుండమికీ వేటలనోము స్ర్రీలొనర్చం దగువని 

"'తెల్తినంటట,. అదవణు కాపరిశమ భూమియం 

"'జెజుంగమింజేసి పాములను వెదురు చెట్టగ నేర్చజచి 

వాటివేళ్ళం జీరి, చేట లల్లుటకు విఘ్నేశ్వరుని, 

తనప్రమథగణమును భూలోకఠకమున కంపెనంట, 

వారు కొంతకాల ముంశుతటీ గంధర్వ్రాంగనలం 

బరిణయమై, మహేందా9చలమున వసించుచు 

సంతానము గనిరంట. వాలే మేదరికులస్టులకు 

మూలపురుషు లనియెదరు. ఈగాధం 'జెల్పు[గంధ 
ములు గానరాకున్నను నారియం దను[శుతముగ 

వాడుక నందియున్న ది, 

అట్టి వీరిపూర్వులం డెల్పుటయందు మేదర 

చెన్నయ్య గారిరయొక్క_యు, ఆయన మేనల్లుండగు 

దొడ్డయ్య గారి రొక్కొ_యు, మేదరి శేతయ్యగారి 

యొక్కయు, మహాత్మ్యములు, కధనములు ఏరి 

యందు గలవు, 

మెదిసిసంచకగో తము; 

(అగస్త్య డపగణము వరాడుండు 

అందినిపుర వరక 
(మిడ్నా పూర్తిల్లా చమూడు(శు-బంగాళా దేశము 

మాడుండు) 

మేధ (మహామేధ) లత:__ ఇంచుక 
భేదముతోం జెలియంబడుట క స్రమగు వీతీవ య 

రుదె యున్నది, ఒకవేళ చొరికినతణీ దీనివె ద్య 
6... రు 

సంబంధంపు విలువ మెండుగందలంపంబడును, నేపా 

లబేశమునం గలదందురు. మనబేశమున దీనిదుం 

పలు (తెల్లళొ ంరివల గాననగుచు) అంగడులందు 

చెరకును. 
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సం దేవమణిః, శల్యదా, శల్యపర్ణి కా శల్నా, 

అంక 'మేదస్సారాయన మేధ యనియు మేథా 

యన మహాోమేధకును పేర్ల ని లెలిసెడిని. 

దీనిదుంపలనుండి తీసిన రసము చలువంచేసి, 

తిదోమనముల నడంచుననియు, కఫజ్వరము నడం 

చుననియు, తాపము, రక వాత రక మె త్యములు, 

క్షయల నివారించి శుక్ల వృద్ధి నిచ్చుననియుం జెప్ప 

బడినది, 

మెధస్సు(కొ 9వ్లు 10) :---మేథోరోగమనిన 

శరీరముననున్న కొ)న్వుతుక్క_ అసౌమ్యస్థితికి సం 

బంధించినరోగము.,. 

వేధసు - పరిమాణము - పరిణా 
ఛే టే లలా. పపంచమునం దెక్కు_వబుస్థిళాలు 

రగు జాతులవారి మేధస్సు లెతుగను పెద్దవిగనుండు 

ననియు, బుద్ధి లనివారిమేధిస్సులు చిన్నవిగా నుండు 

ననియు సర్వసాధారణముగ నెల్హరుం దలంచుచుం 

దురు. ఇది కొంతేదవుక నిజమే యగుంగాక, 

మేధస్సు (Brain) నందు పొరలును, కాళిస్టలము 

లును ౫ ల్రీియుంశూను, అని లెక్క లేనివిధములుగనుం 

డెడిని, ఒకజాతి ఒక తెగనారియం బే పలుఖేదములు 

గల్లెయుం డెడిని, వీటిలో బభానము Nerve cells 

అడి యుపరిభాగమంజే 

యుండును. ఇట్టి grey పదార్థ మధికమైనతజీ 

ముడలంబడువం దధికముగం గ్రోపదార్థము ముండె 

గల Grey layer. 

డిని, అది యింకను వేర్చేరుమనుమ్భలయందు 

వేర్చ్సేరమొశ ములుగా నుండెడిని. మేధస్సు. 

గూర్చి తెలియవలెననిన నిజ విాగీ) మెటీరియల్ 

స్థీతియు, తత్సంబధవుగు నాళములు సెల్చు 

(Nerve cells) యొక్క స్థికయుం, బరికీలించ 
వలసియుండును. ధీశాలురకు, బుద్ధిహీనులకు నించే 

'భేదముండుట, ఇంక జా[గతిగాం బరిశీలించిన నొక 



'మేధాజననము 

నెర్వస్, వేరొక నెర్వుసెల్ నుబోలి యుండదని 

పండితు లనుచున్నారు. 

మేధాజననము;- ఇది యుపనయనము 
లందు గడదినమున నడచుకి)య. 

వేంధానిధి;- బువీ. కుమారునిపేరు చిరకారి 
(మాడు 

మేధా వి;-పాండవసంతతికు! తియుండు. తండి 
సునయు(డుపి, తామహాుడు పరిప్టవు(డు, పుత్రుండు 

నృపంజయ.(డు. 

మెధావితీరము:= బుం దేలఖండమునందున్న 
రత 

'కాలాంజరమునంగల స్నానతీర్థమునకుం జేరు, 

మెధావిభట్టు:- ఈయన తిట్టుకవి యనుటకన్న 

నధిక మేమియు సరిగా బెలియరాకున్న ది. ఈయన 

వేములవాడ 

వాడని తోటాడిని, 

soe 
కుమార్తె , ఈమె చెల్లెలు వె తరణి (సోదరి 

భీవుక నికి బూర్వుకాలమందుండీన 

పితరులకు స్వథధియందుం గల్లిన 

rsa తస; 
(వితహవ్య లేక యాస్క_గణము చూడుండు. 

మునంగదేరు:._ 

(ఉపని వేశ దేశము చమూాడు(డు) 

మేన్ అండు బ్రదర్ AM 1101 

a man and a brother?:— మనుష్య 

లను బానిసలుగ వ్మక్రయించు దురాణారమును 

మాన్పించుటకు లోకమున బెక్కం డ్రు దేశస్థులు 

'వార్టేరు ప్రయత్నము లొనర్చిరి. అందొకటి లండను 

నగరమున ‘anti slavery society’ అని 

యొకసంభుము కలదు. దానిచిహ్నాముగ నొక 
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నీ| గోజూతిమానన్రం డొకమోంకాలు నేల కాని, 

"రెండవది నిలువం బెట్టి యానుకొసి (మోంాలించ్చి 

"రెండుచేతులం.ై కతి (పాభేయపడుచున్నటుల 

నుండువి గ్రహమును. దానితో “జు 1 0% a 

man and brother (నేను వమూనవుండను మోా 

బోటివాండను కానా?ి అని భావము) అను 

మాటలును గ్రైకొనియున్నారు. ఇట్టి యొక 

లోహంపుబిళ్ళను (medallion) నొకదానిని 

“wedgewంంd? అనుశిల్సి తొల్లి క్రీ.వె. ౧౭౬౮ 

సంవత్సరమున రచించియుండె నంట. తర్వాత 

సీయుకి, మానవసంఘ మునకు సూోరాపరాధమగు 

కార్యము లొనర్భువార్రిని నిరసించుటకు వాడం 

బజుచుం బ్రసంగముల నందియుండిన ఉక్సి, 

మెన్-ఆఅఫ్-సా? Man of వుడా 

నిరర్థకుండు "లేక నిప్ప యోజకు(శు 'లేక పలుకుబడి 

'లేనివాండనని తెలుపుట కిడకి యిక్కాాలమున 

వాడంబడుచున్నది, మొదట దీనియర్థము వేరుగ 

నుంనునది. ఆదియందు మృగములు, పత్వులు 

మొదలగు (చేలకు భాధ గల్లీంచు బాటను వెలు 
౧ ౧౧ 

వీంచుటకు. బంటలకాలమున. జేలకడ కళ్తుడుగడ్డి 

బొమ్మ (Scar 0077ల క్రీచ్చేల్రు పారంభమై, 

Aes సంజు ర జ రడ తరువాత (సులోని న్యాయస్థానంపు. గచ్చేరీలకడ 

డబ్బునే తా మణుంగనిసంగతులనె ననుసాత్వుము 
యా య లి 

పలుక6 గాచుకొని యుండు సాఖీ బృందమున 

(వారిక్కా-లమున తీొడుగుకొనుచుండెడి. గడ్డి 

(కాల్సి జోడులనుండి వారీ కన్వయింప నయ్యెను. 

విదప న|పయాజకున కికాలమున వాడుచున్నారు, 
బా 

క్త వి క ఫల వాణిజ్యసంబంధమున నిడి 
వ్ 

మయొకేవ్రున దిగందగిన బంగీలు, బస్తాలు మొదలగు 

నోడచుని సామానుల తవ్పీలు పటిక, 
౧ (A) 

మే (M2y) మాసము - అమంగళకర 
ము: పూర్వకాలమున రోమనుపొబల్యదిన 



మాయాం'దేరునది 

ములలో నప్పటి వారిదేవతలలో నొకదేవతయగు 

“మేయోూి యనుదేవత పేరున మేనెలయేర్చజుపంబడి 

చేరిడంబడినది. మేనెలయం దాదేవతను పూజించు 

చుండిరి, 

ఉంకను 'మేనెలయంటబే (చనిపోయిన చారి 

(రోమనుల) పితృదేవతల నారాధించువారు, అది 

పితోర్చన కరమైన పవితమాసము గాన నానెల 

యందు శుభకార్యము లమంగళపహుదము లగుట 

యేగాక, ఇతరవినోదములు )  నుత్సేవములు 

మేయోదేవత కాగహకరములుగ నెంచంబడు 

చుండెను గాన మేనెలయందు వివాపహాదిశుభి 

కార్యములు జరుప వీలు వేకుండెను. 

రోమనుమహాపిభావ మెైరోపాబేశములం 

దంతట నధికారముం గల్లియుండినచాట పీయూాూచార 

మెల్ల 'చేశములవారివే నె రోపాఖండమునగొరవింపం 

బడుచు నావార్యమె, వీధియె, పద్ధతికూడ నయ్యెను, 

కాలములు మాణి కై స్క వమయమైనను నా 

యాచారమునిలిచియున్నది. కై 9స్తవదేశములందు 
మేమాస మమంగళకరమని విసర్ట్రింతురు. భరత 

దెశమందు కె సస వముతే మవలంబించినవారును 
దానినే పాటించుచున్నా రు, 

మాయాందేరునది;-ఇది వఏప్యామైనరునం 
చున్నది.  ఆర్కి.పిలెగోసము[డమునం గలియును. 

(ఏహ్యామైనరు చూడుడు.) 

మేరీచతుష్టయుము:- వీరు నల్వురు, 
Queen marry of Scots ర గారి కడ 

Ladies-in-waiting పదవియం దడామెగారికీం 
జెలికతెలుగా నుండిరని చెప్పంబడినది. వీరినిగూర్చి 
యాంగ్గమున నొకచక్కని వీధిపాట కలదు, చారి 
వేరులు marry Beaton, Marry Living- 

2568 ములక రారాగములు 

ston, Marry Seaton, Mary Fleming. 

అందటును రాశి గారివయస్పే గల్లినవారంట. 

వారినంటి రూపములచే ౫ బ్లియుండినవార (యట, 

మేంరిదేని*__. హి|బూభావషయందు “మిరి 

యమ్” అనుపదము క్రీస్తు ప్రభునితల్లి. కె సులు 
‘Saint’ అనియు, ‘Blessed Virgin mary’ 
యనియు (ఫైంచివారు ం॥r L&ర్వ (Notre 
Dame) అనియు వాడుచున్నారు. ఈమెభం 
సాలసి నాదేశమున “నాజరేత్” అను పం 
చెక్క_-డంపుంబనివాండుగ నుండిన డోసాఫ్? అను 
వేరుగలవాండు. పరిశుద్రాత్మమూలముగ సీమ 
కుమారునిగ క్రీన్ను పభునునిం గనెనని త్రస్మనై 
లనెదరు. జరూసతెమున మృతినంచె నసియ్యు 

ఆమెసమాధి కాళిగానుంటం గను నొనంబజెననియు 

కెస వులు చెప్పుచుందురు. 

మెర్సు నెస్టు (Mares న ఇది 

Mara’ యనుపదమునుండి క ల్రీనది. మేరా యను 

నది గొప్పవీశాచ మనియు, నిడి రాత్రులందు. 

బీజలను బక వేధించుచు నమూల్యరత్న ములు 

విధెషముగ బంగారముమొదలగువాలట్ల చేర్చుకొని 

తనగూంటి (nesh) యం దుంచుకోనుననియు 

న రోపాదేశములవారి కొకనమ్ముక ముండెడిదంట, 

దీనినుండియే ‘Night Mure’ అనుభయం 

కరమగు రాతిపిశాచమును గూర్చిన పితీతి కలె 

నంట. ఎవ్వనేని శా మొకసంగతిని గనుంగొనినట్లు 
వాడుకంగట్లించి, కడ కది విలువలేనిదిగం జేలినవో 

దానిని 46 2681ను కన్లొనుట యని హేళగ 

ననియెదరు, 

శవెలకర్తారాగములు:- (ఉపాంగరాగ 
ములు చూడుండు. సంగీతము చూడుడు 



మేులంపన్ 

మేలంపస్(n౭l2mp1s):- తొల్లి ంటి గీ కల 

పురాణచర్మితాత్మకప్పురువుండు. ఈయన మనుష్యు 

లందు మొదటిమతబోధకుండు, గొప్ప వైద్య 
0 

మృగపమ్యాదుల భాపాజ్ఞానము 

కలవాండు, 'దేవతాసంబంధవిజ్ఞానియై వారితో 
న్ా 

ననుబంధ ము6 గల్లీయుండీినవా(డు, ఒకప్బుడు[ ప్రభు 

త్వముంజేసినవాండనియు నీయననుగూర్చి చెప్పం 

బడినది. 

శ్వా స్త్రవే త్త 

దీనిని కోతిరునారాయణ మెలుకోట; 
పురి” మసియు ననుట కలదు. మైసూరురాజ్య 

=) ఏ న్ అచ గ్ మున (ఫెంచిరాక ఎనంబడ్తూవనునుండి పదునెన్మ్నిది 

ముళ్ళు. 
(oI 

మేలుకోట రామానుజజగచదేశికుని నివాస 

సానమె యుండెను. ఇట విషముదేవస్తానములు 
ఠా a ౬3 ఠా 
gE క 2 పెక్కులు గలవు. అంద్కూ చళ్లపిళ్లరాయస్వామి 

'దేనస్థానము సు(ప్రసిద్ధము, ధనవంతము. ఇది 

రామానుజీయ (శ్రీవై స్తవులకం బవిితవంతమగు 

స్థలము, ఇట నొకగొప్ప సరస్సు కలదు. దాని 

తొలింటివేరు తెలియదు గాని నాజర్ జం గనం 
౧౧ 

బడినయాద్యోగి దీనికి “మోలితలాబ్ొ అని వేరిడె 

నంట. ఇటకు. గొంతదూరమున “తెన్నూ” రను 

(గామము కలదు. అది దొరసముదము (తొెల్లింటి 

ద్యారసము[దము నుండి హోయిసలవంశ(పు 

రాజులు తరిమి వేయంబడినపిదప 

నుండినతావు, 

వేంవాడ్ చిత్తూరు (చిత్తూరుఘడ్):- 

దీనిని “చితూర్ ఘడ్) యనుటయు' గలదు, రాజ 

పుత్రష్థానములోని ఉదయపూర్ సంస్థానములో నిది 

ఉదయపూర్ ఉదయసింగు మహారాజునాడు తన 

చేరున పిఛోలాసరనీ రమున నిర్మించుకొనినది. ఆ 

నగర మిప్పుడు రాజధానిమయై యున్నది, దానినురి 

డియే ఉదయపూర్ సంస్థాన రాజ్యమను వేర నిక్రా 
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లమునం బరంగుచున్నది. అంతకుబూర్వమిారాజ్య 

మునకు “మేవాడ్ి రాజ్య మనియుండెను, అక్కా. 

లంపురాజధాని “చిత్తూర్. ఘడ్ *, ఈసందర్భముననే 

జోడ్వూర్ (యోధపురు సంస్థాన రాజ్య పుందొల్లిం 

టిపేరు “మార్యాడ్ి రాజ్యమనియు, అజ్మీర్. 

(తెలి ంటి అజయమేరు మేర్వాడా రాజ్య మనియు, 

నామములభేదము మనసునం  దుంచుకొనవల 

యును, ఇంక (పస్తుతాంశవుగు మేవాడ్ రాజ్యము 

నేలుపిభువులకు “మహారాణా యని విరుదనామ 

ము కలదు. మహారాజబిరుదము బొటీషుపిభుత్వ 

మువారినాటినుండి వచ్చినది. ఈపిభుసంతతి 

సూర్యవంశత్షృ[తియులు, సుప్రసిద్ధపారుపవంతులు, 

ఫరారుల్కు మానవంతులు నగు కికోదియాశాఖ 

వారు. స్ర్రీపురుమలుగూడ నొకేవిధమున రణ 

పీరు లనియు, మూానవంతులగు గూరులనియుం 

'బేరందినవారు, 

ఇట్టి యానాటి చిళ్తూరునగరము మూండుకతా 

బ్రముల కాలములలో మూూాడుమహామ్ముదీయముట్ట 

డులబాతం బడియె, మొదటిముట్టడి;- కుంభముహో 

రాశీపరిపాలనకాలనముశ మాండూ (ప్రభుండగు 

మహమ్మగుకిల్టి వలన నీత డోడివోయి కుంభ 

వముహారాణూరు బందీమై చిత్తూరునం గొంతకాల 

ముంచబడి, యనంతర మాయనయను[గహామున 

దిరిగి తనమండూ రాజ్యమును గ కొసిమెను కెండ 

వది:-- ఆల్లాణద్దీన్ ముట్టడి, ఇది భీముసింగుముహో 

రాణాకాలమున, నూూాడవది యామహాోరాణా 

కాలముననే యగ్బరుచక్రవరియొనర్చినది, ఈఫ5ో 

రసంగరమున భీముసింగుముహారాణా నిహతు(డై 

వీరస్వర్లమునంద, రాజ్ఞ పద్మినీబేనియు సపరివార 

సమేతముగ రాజపుతివీరులభార్యలతోం దమ 

యాభరణముల నెదురగువారికి విసరియిచ్చివై చి 

పూలంజల్లుచు. జితిని మండించి యందు దుమికి 



మేవాడ్' చిత్తూరు (చిత్తూరుఘడ్ ) 

వీరస్వర్ల్షమునందమభర లం గలసికొనిరి గాన్సి శత్రు 

వులకు లోంబడి, 'యోడి వంచనబతుకు నిచ్చగింప 

చరి. ఈకథ సుప్బసిద్దమే గానం దిరుగ పివరింప 
యా థ్ 
నక్క_ర లేదు. జీవింపనిచ్చగింపని రాజపుత్రవీరులలో 

మిగిలినవారు స్నానతర్పణము లోనర్చి విరాగ 

గ్ ఒదుజద వ్ర చిహ్నా మగు పసుపుంబచ్చరంగుబట్టలం గట్టుకొ 

కోటదాగ్టరములం 'దెజుచి సంగరముం జొచ్చి, 

యుద్ధమున జచ్చి పీరస్వర్షమున కరిగిరి, ఇప్పు డా 

చిత్తూ రించుమించు నిర్ణనపి దేశముగ నొకకొండ 

సె భాగమునం దున్నది, పట్టణంపుంబాడులం దెల్ల 

నసంఖ్యాక ములుగ నెమళ్ళు నివసించుచు, వృద్ధి 

నందుచు నెటలోన్న నటం గాననగుచున్న ని, 

చిత్తూరుపురము రాజభానిగ రాజ్యమేలిన మహా 

రాణాలలో, కుంభమహోరాణా గొప్పవాడని, 

యిీారాజకుటుంబచర్మిత్రనుండి 'తేలుచున్నది. ఈ 

యన _ ముప్పదియెదుసంవత్సరము లజేయుండె 
రూ ( ర్లు 

రాజ్య మేలినవాండు. సక లవిద్యా పారంగతుండనియు, 

ధర్ముళాస్ర్రనిధియనియి, వేదాంతళ్ళా స్త్రవి మండ 

నియు గాన, నాట్యాభినయశా స్ర్రకొవిదుం డని 

యు, గణితళా స్త్రృవిళారదుండనియు, గృహకట్టణ 

శిల్పివిర్యాణకల్యాప్రవీణుం డనియు చిితలేఖనా 

చతురుండనియు, బహుభాపా(ప్రవీణుం డనియు, 

రణళూరుండనియు, బహుపండితపోషకుండళి యుం 

జెప్పంబడినవాండు, ఈయన జె న (ఆర్ష త్ర మతా 
మ. లా 

భిమూని యనియు, వదంతులు కలవు. వుటీయు 

నీమహాపురువుండు నిర్మించినకట్టడములు చిత్తూరు 

నందే గాక తనవేరట నిర్మింపంజేసిన కుంభాల్సడ్. 

పురమునన్కు ఆర్చ్బుద (ఇప్పటి అబు) పర్వతోపరి 
భాగ్మపదేశమునను వేరందినవి కలవు. 

ఈయన మవామ్మదుకిల్లీ నోడించి బంబెగాం 

గొనిన జ్ఞాపకచిహ్నముగాం జిత్తూరునందు జయ 

సృంభమును నిర్మించెను. ఇది తొమ్మిదియంత 

2570 మేవాడ్ చిత్తూరు (చిత్తూరుఘడ్) 

స్గులు కలది. లోపల చిత్రములు చెక్కంబడీ 

వింతంగొల్పెడిని. దీనికడ కెక్కుటకు ౧౨౮ సోసాన 

ములు కట్టంబడినవి. “పైనుండి చూచిన పుర 

మంతయునే గాక పరిసరము లద్భుతముగాం గాన 

నయ్యిడిని, ఇది క్రీ. వె. ౧౪౩౭ నిర్మాణమని 

ఇచెప్పంబడినది. ఇంతటివాండయ్యు వార్ల క్టదశ 

యందు గూరుడగు సుతునిచే నిహతుండాయె 

నని వదంతులు కలను, చిత్తూరు పాడై యున్నను 

నాటిరాజభవనములు మొదలగునవి పాడుపడి, 

పడుచు, పడనున్నను, అసంఖ్యాకులగు యాతి)క 

జనులచేం జూడం బడుచున్నవి. మహారాణాల 

నివాసభవనము “పట్టూమహాల్” అను వేరంబరంె 

డినీ, అది సె కప్పులంగోల్పోయి దీనావస్థయం 

దున్నను తుడుచు చు శుభపఅచుచుందురు. దాని 

యావరణముననే శృంగారచెరీ దేవస్థానము కలదు. 

పురమున నొకయెత్తగుతావున కీర్తి స్తంభ మని 
వేజ్ొొకటి కలదు. దానిని జై నకట్టడ మందురు, 

ఇది పురమం 'దెల్టాడలం గన్సించునటుల నిర్మింప. 

బడినది. దీనిచరిత) సరిగా చెలియరాదు. 

పీభునివాసముగ నుండిన “పట్టామహల్, 
గోముఖసరస్పను చేరుగల యొకసరతీ రమున 

చెత గుతాన్రన నిర్మింపంబడినది. ఆపిక్కనే యువ 
రాజసివాసభవనము కలదు. అదియు పాడె 

యున్నది, ఈసరస్సు పురముంజుట్టి నిర్మింపంబడిన 

దుర్గ ములళోనే అగాధజలములతో నిండియుండును. 

ఒకజలధభార యాకొండయంచే పుట్టి, పివహిం 
చుచు, నీసరస్సునందుజేరుచుంటంజేసి సదా 

కొంత నీరు పడుచు, నిల్వనీ రవ్వలికి 'వేరొకకొన 
నుండి జూజి కొండదిగువ నొకమూల యిజుకున 

వందలకొలంది యడుగుల కిందికి జలపాతముగ 

వర్టంపుందుంపురులం బోలి యొకచిన్న మంటపము 

దరిం బడిపోవుచుండును. 



మేవాడ్ చిత్తూరు (చిత్తూరుఫుడ్) 

ఈసరస్సునందలిజలము లతిశీతలములు. నీటి 

'యూటపెన నొకమంటపమున నేదో దేవస్థాన 

“మేర  తుపంబడినది, సర న్రీఠమునంటియే యిం 

కనుగొంత యవ్వల 'వేశొకమంటపమును అం 

దుష్టోదకబుద్బుదకుండమునుగలవు. సర స్తీరముననే 

'వేజొకతావున “మహాసతీస్థలి”మను నొకపవి|త్ర 

ప్రదేశము కలదు. అది యప్పటిమహారాణాల గ్ 

వానము, అం డదాకొలంపువుపహారాణిలు కొం 

దణు సహగమన మొనర్భుటంజేసి యావే రయ్యె 

నట. ఆసమోపముననే సరస్ఫ్సుయొక్క_ యుత్తర 

తీరమున సమౌాధీశ్వర దేవస్థాన మున్నది. ఆ ప్రక్క 

గనే పెద్దసెద్దవృతుములు పెరింగ్ యటవింబోలి 

(యున్న 'తావున భూమికి |గిందికి _దిగుసోపానపం 

క్పులు కొలను. అవి యొకమండమునకుం జేర్చును, 

అందు బద్మినీబేవి తపంబొనర్చుచుండెడిదనియు, 
నక్కరుముట్లడింప నింక గోటనిలుపుకొనంజూలనట్లు 

తెలిసి మహారాణా పడిపోయినకతన నాపతివ్ర)త 

సపరివారముగ తనతపస్థృలినే చికింబ్పోంచి యందు 

రాణావారితో దగ్గమై వీరస్వర్షమునం దనపతింజేశె 
ననియు జెప్పిరి, 

పెనం 'జెప్పంబడిన నీటియూట యొక గోముఖ 

ముగుండా ఈసరస్సునం జేరుటంచేసి యాపరణయ్యె 

నంట. ఇదియే పురజనులకు దాహోోదకములిచ్చు 

నదిగాం దోవెడిని, కోటలోననే  యొకమూల 

నొకచక్క-ని పనితనముంగల సరస్సు కలదు. గాని 

యది కడుచిన్నది. సౌందర్యవంతము, ఉఇంకనునిటం 

జూడందగినవి కోట కీసాన్యదిశగా ఫతే ప్రకావ్మ 

పహాల్్యయొక్క_పొడు, మిోరాబాయి దేవస్థానము, 

కొన్ని జై నదేవస్థానములు, కుంభ శ్యామ'దేవా 

లయము (ఇది కుంభవముపహారాణా (ప్రతిప్టితము), 

పదిసీ'బేని జలభవనము (ఇది సరస్సునం'బే యొక 

ద్వీపముంబోలి నిర్మింపంబడిన రహాస్యపి బేళశభవ 

నము, నూడంతస్థులమేడ, చిత్తూరునగరదుర్ల (పుం 

2571 మవరాసి 

బెద్దద్వారము, పద్మినీ దేవిమేడ కెదుటనున్న యొక 

పాటిమేడ మొదలగునవి కొన్ని గలను. 

చిత్తొరడ్నకు రాజ్యమున పిభానపురమగు 

ఉదయపూర్ నుండి నేరోగేజియినుపబాట ఉదయ 

పూరుపభుత్వమువారు వేయించియున్నారు. ఇది 

బొంబై బరోడా సె౫టలిండియా 'రెయిల్వేతో 

సంబంధము గలది. (మూళవదేశంపు మూండూ 

ఫురము - సులానులచరిత్ర చూడుడు.) 

మేనాడ్ సంస్థానము... 

(ఆదయపూర్ సంస్థాన రాజ్య ము మూాడుండు. ) 

మేవాడ (మేవార్) సంస్థానము: 
ఇండియా బేశమందలి రాజపుటానా ఏజన్సీలోని 

చిటీవురవీ తసంస్థానము ల్రిరువదిషటిల్లో నొకరాజు 
పుత్రసంస్థానము, (రాజపుటానావజన్సీ చూడుడు) 

ఉదయపురము రాజధాని. దీనిని ఉదయవపూర్చం 

స్థాన మనియు వాడుచున్నారు. ఉదయసింగు 

మహారాజు నిర్మించినపుర ముదయపురము. రాజ 

భవనములు కొడుంగడు సుందరములుగ నుండును. 

తొభ్లింటిరాజధాని చిత్తూరు. సుప్రసిద్రచరితాత్మక 

మైన చిత్తూరుముట్లడి, పద్మినీబేవికథ యిక్క-డివే. 

పిభువు సూర్యవంశక్షతిియుల కగిగణ్బమా 

న్యుండుగ నెంచంబడువాండు, (ఉదయపూర్ చా 

డుఃడు) యీాహాభువులది సుపిసిద్ధమగు . నితో 

దియా (కుశ్వుహావంశ అనియు; జగ బేకవీరుండని 

చేరొందిన బప్పారావల్ వీరి మూలపురువుండనియు 

గర్వముగ వల్కు_చుందురు. [| 

వేషరాసి:-ఇది అశ్వనీనకత్షతముయొక్కు ౧ 

౨-౩-౮ పాదములును, భరణీనకుతముయొక్క.. ౧ 

౨-౩-౪ పాదములునుు కృ తికానతతిములోని 



మేపాతకిగోతిము 

ఇ పాదమును (తొమ్మిదిపాదములు కలసిైయైన 

రాన్, ఈరాశిపిమాణము నాల్లుగడియలు "లేక 

గంటా ముప్పది యాణజుమినిట్లు కాలము. 

మేషము [కూరరాళి. చరస్వభావరాసి, క్ష తియ 

వర్షము. పురుషలక్షణనము. ర _కృవర్శము. పాదజల 

రాశి. తూర్పుదిక్కురాళి, పుష్పోదయరాశి, రాతి 

యందు బలమధికము. అవయవబలము శిరస్సు 

వహ్నంబడినది. 

మేషము స్వవే[త్రము కుజునకు మూల క్రికో 

ణము కుజునకు ఉచ్చ రవికి నీచ శనిక్కి మిత్రమే 

త్రము రవి గురు లక్కు శతృవ్నేత్రము, శనిక్కి సమ 

వెతిము చందిబుధశుకులక్రని చెప్పబడినది. 

"వేషము లగ్న మగునేని వముషరాలికి, రవి పంచ 

మాధిపలి యగును. చందుడు చతుర్ధస్తానాధిపతి 

యగును. లగ్నా ష్ట్రమస్థానములకును, 

బుధుండు తృతీయపష్టమస్థానములకువు, గురుంను 

నవమ ద్వాదశ స్థానముబకును శుక్రుడు ద్వితీయ 
సప్తమ స్థానములకును, శని దశమ ఏకాదశస్థాన 

ములకును అధిపతు లగుదురు. 

రుజుందడు 

మేషాతకిగోత్రము:- 
(నిధృవగణము చూడుడు 

మేసలిగోత)ముః__ (వీకవావ్య లేక 
యాస్క_గణము చూడుడు 

మేసలిసిలిగో తము:- (వీతహవ్య లేక 
యాస్క._గణము చరాడు(శు. 

మైందు(డు:.__ వానరుడు. అశ్విసీబేవ 

తలవలనం బుట్టినవాండు. సోదరుండు ద్వివిదుండు. 

ఈతండు నసుగ్రీవునినేనానాయకులలో నొకడు. 

మైకేలు మహాపుూవుధు6డు (Mi- 
chael):— మెశే లనిన హిబూభామయందు 

2572 మెకో)నేసియా ద్వీపములు 

దై వతుల్యుం డనియర్థము. “ మహమ్మదీయ, 

యూభథ మతములం దీయన ప్రిథమాగ9గణ్యుం 

డగు చేనదూత. ఈయన పిజాభిమానియు, 

ఇశాం'యేలీయులయం దభిమూనియు, 9కు పార 

నీకుల 'దేవదూతలపై విరోధముగలవాండు నని 

ెప్పంబడినవాండు, స్వర్షమున సంగరము కల్లినతజి 

జయ మంది మంచిజేవదూతలపక మనలంవించిన 

వాడు. 

వైకాాస్కో ప్ (ఏైటేం08603అ9):--కంటికిం 
ae 

గనుపించనంతటి సూత్మువస్తువులను పెద్దవిగాగను 

వింపంజేయు నద్దములకు గలిగిన యంత్రము. 

మై కోఆర్లానిజప్ం (Micro organi- 
షా ౧ 

కయి: అతిసూతుపరిమాణముగల ఓపధుల 

కున్కు జంతువులకును సంబంధించినవర్గము. 

irr పాం క 
వ్యైకొకొ జను (Mucr 0c08m):—-సూూ్య్సు 

పిపంచము, సూక్ముశరీరము, తతకళా స్త్రమునకు 

సంబంధించిన పరిభాష. 

మైక్ (కో నోవెటర్ (Microchrono- 

meter):__అతిసూక్ళుకాలమానమును తెలుపు 

గడియారము, _ఎకొనొలోని యంతర్భాగ ములను 

గూడా తెలుపును. 

మెకో9నెసియా ద్వీపములు:._ఇవి 
మిక్కి-లిచిన్న పరిమాణము గల్లిన ద్వీపములసవనా 

హాము లగుటం చాశ్చాత్యు లీచేరిడిరంట. బివి 

వీనీనియాయందలి మెకో)నేసియా ద్వీపసమూహా 
ములని యెబుంగునది. మజియు నివి 126026 

లేక Marianne దీపములనియు, ౦1165 
ద్వీపము లనియు రెండుసమూహములద్విపములు 

గా నున్నవి. తొలుత నీరెండుసమూహముల ద్వీప 
ములు స్పానియావారివిగనె యుండినవి గాని కారో: 



మైక్రోఫోన్ 

సీన్ ద్వపసమూహమును మారియన్నీ ద్వీపసమూ 
పఫహొమును, స్వానియావారు 

చిరంట. 

జర్మనీ కమి వె 

6లాడ్రో 2 నన సానియా దేశన్థుడగు మగ 

లాన్. వీరిని క్షే, వె. ౧౫౩౨౧ య కొని సెట్టి 

ప్రజలు దొంగలని భావించి, అట్టియర్థ మిచ్చు 

“బాడోని యని వేరిడె నంట. గాని తర్వాత స్పాని 

యూమహారాజ్ఞి వేర “మరియన్నిద్ల్వీపము లని 

వమూార్చంబడెనంట. ఇంక కారొలినీన్ దీపముల వేరు 

స్పానియాభూపాలుని వేరు సంబంధ మంట, 

మూ 

డుండు.) 

డుండు.) 

వైఎ కోబ్బు (Microbes): —_మెకోబ్బు 

నందు నిరపాయకరమగునవియు నపాయకరమగు 

నవియ్సు, రెండుముఖ్య భేదములు గలను, గాలితో 

భూమియందుండిపోయిన “నె టోజెన్” అనంబడు 

పదార్థమును సర్వసాథారణంపు మొక్క లుపయో 
గించుకొనజూలకుండినతటిం గొన్ని మెకోబులు 

దానిం కొని యితరయెలి'మంట్పుతో 6 గూర్చి 

భోజనపదార్థ ములుగం జేసి చొక్క లుపయోగింప 

వీలొనర్చునని 

రొక్కొ_కసంవత్సరమున పొలము కాళీగా వదలి 

సేద్యము నాపుట యన నిట్టిమెలో)బ్బులను పొల 

మున 'బెరుగనిచ్చుటయే యగును గాన రెతు 

నకు నముఖ్యములు. 

పాలు పీతుకయనే యందు గాలినుండియు, నీటి 

నుండియు, నెగురుచుండుబుగ్గినుండియు నందు. 

'జేరుకొనలగల్లును. అం దపాయకరములుం. గూడ 

నుండునని వేజుగం జెప్పనక్కరయుండదు, అం' దవి 

35223 

'చెప్పంబడినది, సేద్య 'మొనర్భువా 

2578 వాకు 

యెక్కు_వయె యధికస సంఖ్యాక ము లగును. అం 

దపాయకరములగు వాటిలో నుబ్బసంపుదగ్గును 

గల్లించు మైకోబ్బు ఇచెప్పందగినవి, నిరపాయకర 

ములగువాటియందు. milk microbes అనం 

బడునవియు నుండును. ఇవి పశొవులసాలలందుం 

గూడ నుండు నందురు. ఇవి పాలయందుం. చేరి” 

యపాయకరముల నంత మొందించు చుండును. 

తోడువేసినపాలను పులియంజేయునవియు  నవియీ 

యనిచెప్పుదురు. పెరుగ తోడుకొనుట కవియే 

కారణమట. లేక పాలను “క్రమ” గా మార్పు 

నవియు నవియే నట. వాటియొక్క. పరిణావస్థ 

యందు. జేసినమేరళు. 'బాలనుండి వెన్న బయలు 

చేజునని చెప్పబడియున్నది. అవి మానవశరీరము 

నకుంజేరి, జీర శకి నధిక మొనర్చుననియు నపా 

యము గల్లించు మై|క్రోబ్బును బరివమూర్చుననియు 

జెప్పుచున్నారు.  పులిసిర "పెరుంగ్కు మజ్జిగ లీపనిం 
జేయుటకు గారణ మివియే యందురు, 

నెన్న పలుతాన్రలంచుం జేయంబడినడి రుచి 

'భేదములం గల్లియుంటకుం గారణ మామ క్రోబ్బు 

జాతులందలి భేదములే యని యిటీవలం చేయం 

బడిన పరిశీలనలు తెల్పుచున్న వి, అఇంక6 గొందటు 

క క్ర ఎ. "ఆ పరిశీలకులిట్టి మై బ్బు 'లేకుండినవో వెన్న యెర (డం 

జాలదనిగూడ ననిరి, ఇందువలన మైకోబ్బు 
యదా 

పె జెప్పంబడీన ముఖ్య భేదజాతులు "ెండే గాక 

యుపయోగకరవుగు వేజొకజూతిగ విడందీయం 

దగునని చెప్పనగుచున్నది, ఇట్టయుపయోగక్రర 

మగుజాతి మెకోిబ్బును సెంచువీధము కనిపెటం 
రె 

బడినది, పండితు లిక్కాలమున నట్టివాటిక 

starters’ అని సం శేతకనామ మిది నాడుచు 

న్నారు. అవి లంభింపంగలతాన్రు లమెరికాసంయు క 

'రాష్తములందుం గలవందురు. 
Wy 



మొక్రోబ్సు 

బ్రంక్6 బాళ్చాత్యు లభేజనపదార్థ ములలో నొక 

టియగు “‘Ch66s6’ అనంబడునది యగుటకు. 

గారణ నిాయుపయోగకరజాతిమె కోబ్బులనియీ 

చెప్పబడినది. అవి యాన్రపాలే గాక గడె మొద 

లగసనాటిపాలతోంగసాడం జేయనగు నందురు. ఛజు 

అందులోల జాతులకు 'వేర్వేజు తెగ మెకోబ్బుక్ లవసి 

పరిశీలకు లనెదరు. జంతున్రలతో ళ్ళు పదునుచేయు 

టరు 'వె[కోబ్బుచేయుపని కొంత కలదని పరికీలకు 
హూ 

లనుట విచిత్రమనిపించూను. పట్టణ పారిశుద్ద్య మునకు 
లు లు 

మెకోబ్బు అధికోపయోగకరములని యనుచు 
రా 

న్నారు. కుళ్లిన animal Vegetable human 

పదార్థములనుండి దోవకర మగుదానిని దొలం 

గించి జీవించియున్న వారి కుపయోగకరములుగ 

నొనర్చ సీమెక్రోబ్బు ఉపయోగించుచున్న టులం 

గని పెట్టంబడినది. 

పండితు లొనర్చినపరిశీలనలు, ఆదిని మైకోబ్బు 
వమా 

నపదార్దము.పై నుండునవి యనియు, రాను 

రాను చావనున్న జంతుజాలములంగూడ నాళ) 

యించియుండం గల్లు చున్నవనియు, అది పరిణావ 

సితిగ నెంచందగు ననియు ెల్పుచున్నవి. 'మెకో 
యు a 

దడును చుండు 

నడ విజంతున్రల నా(శయింపంజాల వందురు. 

అడవిచెళ్లూ నందురు. మానవులు పెంచు 

బ్బు ఎండలనెండుచు వానలం 

అకు 
గా 

ంతు 

జూలమునకును, చెట్లుచేమలకుమాత్ళము విటి 

బాధ యుండునంట. అది దురూహ్యముగా నుండె 

డింగాని కఠినయెండవానలు, బహిరంగనీతవాయు 

వులు దీనికీం గాగణమె యుండనోపు, 
రా 

అపాయకరమగు మైకొబ్బు 'తాచుపాముల 

కన్నను శేళ్ళకన్నను ఎక్కువయపాయకరము లని 
గొప్పఆలోపతీవై దృశా(స్త్రవిదు లనుచయందురు, 

సంచంబడుచున్న కోతులు, పశువులు మొదలగు 

2574 మెకే]యగ అనూ 

నవి ఉబ్బసంపుదగ్గుంగల్సించు మైకోబ్బువలన 
2) ౧ (cn 

నపాయముం గలుగకుండ జాగతం గొనందగి 

యుండునంట, 

వ్యైకో వెలిమోటర్ (Micro meli- 

meter) అతి సూమ్ముపరిమాణములను కని పెట్టు 

టకు నృత ళా న్ర్రజ్ఞ లుపయోాగించు పనిముట్టు. 

మ్మకో అజీ (Micrology):— అతిసూక్ము 

పదార్థముల తత్వమును పరిశీలించు క. 

కను 
థు 

మైటిల్నీ ద్వపము(పోస్ద్విపము):- 
(ఏప్యామైనరు మాడుకు. ) 

మై తకులు లేక మైత్రుకవంశస్టులు:- 
వీరు వల భిపురము రాజధానిగ గుజరాతుదేశ మే 

లినవారు. వీరింగూర్చి యంతగాం జెలియకున్న ది. 

మైతృవాహగో తము (తాగావి. 
గణము చూడుడు.) 

మైకేంణ్యగో త్రవంం:— (గవిస్టిరగణము: 

మూాడు(డు,) 

మైతయగణవము:-ఇది విశ్వబాాహ్మణుల 
యం దొకగణము, ఇం దె దుగోత్రములు చెప్పం 

బడినవి, ((పణవశాఖ_విశ్వే బాహణులుమాడు(డు) 

౧ ధర్మర్షి గో_తము- మె లేయా, సూరిచ తేజో 

ధర్మ (తిూయావ్షేయపివరు, 

౨ సుదర్శనగోతిము.__ 'తేజోధర్ము, సుదర్శన, 

యజ్ఞ, ఉపగోప, స్వాస్టీ (పంచానేయ ప్రవర. 

5 ఉపగోపరి గోత్రము: 
CNS 

సుదర్శన, య జ ఉప 

నోప, (తయాన్ట. 



మైశ్రేయబుద్లుండు 

లో యజ్ఞ రీగోతిము:- యజ్ఞ , ఆపగోప్క సా న్వ్ 
మతిబోధక్క కౌసల, (పంచాక్రైయపివర, 

౫ నాన్త్వర్షి నోతుము:. సా న్ట్వీ, ఉపగోప, స్యతి 
బోధ, మతిబోఢ, కొనల, (వంచాకేయ ప్రవర), 

మైత్రయబుద్ధుండు:-ఈమహాక్తుండు 
బుద్రభగవానునకుంటిదప నై దువేలవత్సరముల కవ య క్ల 

తరించనున్నాడనియు, నంతదనుకం దువీతస్వర్ష 

మునం దుండునసి బౌద్ధగ్భంథములందు. జెప్ప 

బడినది.  టిబెట్టుచేశవుజాదు లీమహానసీయుని 
య 

“బోధిసత్వులి డనియు, “భవివ్యద్భుద్రభగవానులి 
డనియుం జెప్పుదురు. ఈయన లామాదుస్తులం 
దొడిగియు రత్నకిరీటమును ధరించునంట. 

చీనా దేశంపు 'వీకింగ్ి నగరమున నొక్రవిహోర 
మున నీయనయొక్కై. కోజవిగవాము డెబ్బదియడు 
గుల పొడనవుది కలదనియు మంగోలియా దేశము 
లోని “ఊర్ల పురమున ముప్పదిమూండడుగుల 

యొత్తుగ ల యపరంజిపూతవిగ వాము గలదనియు, 

నానుదముయు(డై యుండునట్లుంశు వా డనియు 

ఏను చున్నాము 

మైతెయగోతుము; 
యూ 

(వాశ్యస్వ లేక మిత్రయవగణముమాడు(డు.) 

వై తేయవనము:ః. ఉత్క_ల'దేశమునః 
దలి కొనార్క_శే త్రపరిసరారణ్య మునకు జేరు, 
ద్రిది జగన్నా థసీమ. ఇప్పుడు పాడుపడి యిసుక 

మేట వేసియున్నది. దీనిప్రళంస కవిలసంహితయం 

దును స్కాం దపురాణప భాసఖైుండయు ౧-౧౦౦ 

యందును గలదు, 

మైత్సయసగో తము:-__ 
ర్ 

(రేభగణము చూడుడు 

మైతేయుండు, బువి, తండ్రి కలీ 
లవండు, పరాళరునిశిష్యుండు, (ఆయనవద్ద ము 

సంహిత ఉపదేశమైనవాండు.) 

2575 మైథిలీ బావ్మాణులు 

బ్రితేడు కామ్యక వనముననున్న పాండన్రలం 
జొచ్చి వారికడనుండి దుర్యోధనునికడకుం జని 

యుద్ద ముర వలదని హిజోపచేశ మొనర్భినవాండు. 

అవి యాకండు వినకుండినం గినిసి పోయినవా౭డు. 

బౌద్ధులు మజేయొకబుద్ధ భగవానుండు రాగలం 
డనియు, నాయన వేరు మె్యత్రేయుండనియు నందురు, 

మైథహాయనగోత్రము:__ 
(జి"తథ్యణప ణము చూడుడు, )— 

వైంథాలో జీరల (Mithology):— ఒక 

మతమునందున్న పని(త్రకథనమందలి విశేషమునకు 
“Mith’ అనెదరు. పవి[తకథనములు చరి(తాత్మి 

క్ములుగం దలంపంబడుచుండెను. కొొందటు నవ 

నాగరికుల మనుకొనువా రట్ట పూర్వాకథనములను 

నిరసించుటయుం గలదు. 

మైథిలీ బాహ్మణంలు:- పంచగాడశాఖ 
లలో నొకశాఖవారు ((బాహ్మాణులు చూడుడు 

పీరు మిధిలదేశవానులు (మిథిల'దేశము మాడు 

డృ). వేర్వేబుకాలములందుం జీలిన 'మెథిలీ శాఖలు 
తొమ్మిది నేటికి. గాననగుచున్నవి. వీరు మత్స్య 
నమూంసములు ₹గొందురు, స్యా రృ ళాఖి, 

౧ ఒర్ము_ఛాహ్మణులు:-శుక్ల యజున్వేదులు, మా 

ధ్యందిన శాఖ, కాళీ దేవి నుపాసించుశా శేయులు. 

౨ కుమార (బాహ్ముణులు:-తొల్లింట మిల్రీలనుండి 

యీాసాఖవా "రేర్పడిరని వాడుక కలడు. సావు 

వేదులుగను, శుక్తయజుర్వేదులుగను నున్న 

వారు, 

39 ఖాను్రాహ్మణులు:- తొల్లింట మిశీీలనుండి 

యీశాఖవా నేర్చడిరని వాడుక కలదు. శుక్ల 

| యజున్వేదులు, మాధ్యందినళాఖ, మధ్యాహ్న 

సంధ్య ఏరికిం బిధానము, 



'మెనాకపర్దుతము 
చా 

Perafin మైనము Crude mineral oils 

నుండి తీయంబడుచున్నది. 

మైనముయొక్క్- ముఖ్యములగు నుపయోగ 

ములు కొ9వ్వొతులలోం గలియుట్క, కజుసామా 
0 + వ 

నులకుం ఖై నయూయు Furniture Polish 

లలో: గలియుట్క కోన్ని యాషహధములలోం గలి 

యుటయు, విద్యుచ్చ క్రియంత)ములందు Insu- 
జాలని 

lators mc జేయంబడుటలో నుపయోగించు 

టయు నె యున్నది. మెనమునందు వృక్షములకు 
QQ (+ 

దగిలినగాయములను, మనుమ్యులకుం దగిలినగాయ 

ములను మాన్నుగుణము గలదు. గాన మనుష్యుల 

గాయములు వమాన్స్పునెపధములందుం గలుపు 

దురు, మామిడి మొదలగు మొక్కల నంటుంగట్టు 

తణిం బైన బూయుదురు, ఇది యాయునర్వేద 

వై ద్యళాస్ర్రుమునం 'దేనెటీగలమైనమే యంగీకరిం 

పంబడినది గాని తక్కీ.న మైనము లంగీకరింప.బడ 

చేదు. మెనముతె లము. దీసి పె నమరనం జేసిన 
(౧ a ౬ ది 

శరీరమునందలి మేహావాత;పునొప్పులు, కడుదువ 
రి 

జలములు బయటికివచ్చి, నొప్పులు మాని, నర 

ములకు సత్వువం గలించునని చప్పంబడి+ది. 

మైనాకపర్వతము,్నదీని నిప్పుకు శివాలి 
క్పర్వత మనుచున్నారు. గంగానది మొదలు విపాళ, 

బీయాన్ నదివజుకు వ్యావించియున్నవి. దీన్నిప్రశంస 

మహాభారతము, వనపర్వము ౧౩౫ అధ్యాయము 

నను కూర్ముపురాణ ముపరిభాగము 3౬ అధ్యా 

యమునను గలను. 

మటియు గంగానది తూర్పున జన్మస్థానముకడ 

నున్నకొండల కీపేలే గలదందురు. హిందూ బేశము 
నకును సింహళమునకును నడువు సముద్రమున 

నొకమైనాకపర్వతము నీటం గలదని రామాయణ 

మునందలి సుందరకాండము 2 అధ్యాయమునను 
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గుజరాతుకుం బశ్చిమముగ భ రత బేశంపుం బశ్చిము 

దిశ నొకమెనాకపర్వతము నున్నదని మహాభార 
యా 

తము వనపర్వము ౮౯ అభ్యాయమునను జెప్పం 

బడియున్న ది, 

మైనాజాతిధొంగలు:-వీరుదోపిడిగాం డ్రుగ 

నుండిరి. ఉ త్తరహిందూస్థానమునను, నందు ముఖ్య 

ముగి రాజపుత్సస్థానమునను వ్యావీంచియుండిన 

వారు, బూందీసంస్థానపురముండిన కొండలోవయం 

దొకళొండశిఖరముం దుండిన తారాఘడమనము (దుర్గ 

ము) పూర్వము వీరిదిగా నుండెను. (బూందీపు 

రము చూడు(డు- తేజదశేమి మాడుడు) 

మైరాపరివమళ దవ్య ము:- ఇదియొకజాతి 
'ట్రనుండి కాజు బంకదినుసు. భరత బేశంపుసాం 

చాణిం బోలినది. ఈచె ట్రరేవియా, అన్పీనియా 

_ "చేశములందు. గలను. 

ట(గనే జాను లాయనకుం గాన్క6 
లు షూ 

జెటినపదారములం దీమె రాపరిమళదివ్యము కోల 
టు య యా ( 

ఏసుక్రీస్తు పు 

దని బె విలునందుం చెప్పబడినది. 
LO HSE 

మెరేజి:- 
(మృగ తృప చూడుండు 

మైల లేక యకౌచము:- అకౌచము 
జాతాశౌచము, మృితాశౌచము నని ద్దోవిధము, 

జాతాశొచము పుష్ణుకవలనం _ గల్లునది. దీనికిం 

మృతాళేచము చావు 

నుండి క్ర బ్లునది. దీవిశే మైల యనియు వాడుక 

బురుడని వాడుదుకు, 

గలదు. ఈరెందునుగాక (స్రీలు బుతుముతులగు 

కతన మూందడుదినములు వారి క్రశుచిం గల్లుచుండు 

ననియు దానికి ముటగుట్క, బహిషయగుట 
టు ట్ ? 

వాకిటనుండుట మొదలగు వాడుకచేకులు కలవు 
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అటియశుచి నెలనెలకు ,స్సీ లకు గలుచుండును లు మా గ క 
గాన గర్భవతుల నెలనెల కియను ది కలుగకుండు 
స్థితికి “నలతప్పుటి యని వాడుకం గలెను. 

౧ 

భరత దేశపు ధర్భ్శశా,స్ర్రపద్దతులమేర కన్ని 
లా 

యశౌచములు కల్గుటతోం భారంభ మగును. 
అట్లు పారంభ మగుట సగలమయ్మ్యొ నేని యప్పటి 

వారములు లెక్కితురు, రాత్రి యయ్యెనేని 
రాతిపొమాణముఘుకి లను మూంషడుభఫాగ 

ములుగ బంచి మొదటి, శండవభాగములం 

దయ్యెనేని, పూర్వదినమునం దనియు మూండవ 

భాగమునం దయ్యెనేని మరుసటిదినమునం దనియుం 

బరిగణింతురు. మైల లేక యశౌచము తొవిధ 

ములుగ నుండును. మృతివార్త వినినపిదప లేక 

జరిగినపిదప స్నాన మాచరించుటతో సరియగు 
మెల యనియు పశ్నీణీమెల యనియు, దశ 
చా న్ా 

రాతాశ్చంపుమైల యనియు నూండువిధ 
) 

ములుగ నాచరింపంబునుచుందును. 

వినును పోణముతో ౬ బుట్టి, బొడ్డుకోయక 

ముందు మరణించెనేని తండ్రికి, నన్న దమ్ములకుం 

బెండ్లి కానియక్క-_లకు, జంక వమూ.డుదిన 

ములు (క)కాత్సములును, కన్న తల్లికీ దళశరాతి 

ములు (పదిదినములు) న్కు పురుడు పట్టవలెను. 

పురిటిస్నానముతో నందరికి మైలశుద్ధి యగునని 

"చెప్పబడినది, బ్రతృజీం దొలుతం బురు డారంభిం 

చినపిదప నక్కఅలే 

దనియు దొలుత మైల (పారంభించిన పిదప గల్లి 

నపురిటిని బాటింపనక్క_ణియుండ దనియు. జెప్పం 

బడియున్నది. బొడ్డుకోసినపిదపం బదిదినములలో 

నెప్పుడు, మరణించినన్కు దళశరాత్యములు పురుడు 

పట్లవలెననియు, విడ చచ్చి పుట్లినతజిం గూడ, 
వ Gs లు 

బదిదినములే యశౌచమనియుు, దశరాతిములకుం 

బిదప దంతోత్ప త్తి (పండ్లు వచ్చుట) కం బూర్వ 

వచి ైనమైలను బూాటింప 
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ము వీల్ల చనిపోయినవోం దలిదం[డులకుం |దిరా 

తాోకెెచమునుు దక్కిన జాతిబంధువుల కెల్లరకు 

స్నా నముతోడను శుద్ధియోు ననియు, దంతోత్స 
త కం బిదప మూండుసంవత్పరముల వయస్సు 

వోపువ (పూ_ర్రి బిడ్డ చనిపోయినం దలిదండు) 

లకుం ది) రా తాశొచమును, దక్కి_నపారి కేక 

రాత్ర యశ్ "చముననియు (జకపగలు నొకరాతి” 

యనిభావము), పదిరాతు)లు దాటి మూడు 

సంవత్సరములు పూర్తియగు లోపున నాండుపిల్ల 

మరణిం చనేని తల్లైదండు)లకుం దిరాతాశెచ 

మును దక్కినవారికి స్నానముతోడనే శుద్ది 
యనియు మూండువత్పరము లతికమించి, పురు 
షుల కుపనయనకాల మతీతము గాకుండను, నాడూ 

“పిల్ల వివాహము కాకుండను, మరణించెనేని తలి 

దండ్రులకు, జ్ఞతులకుం గూడ (తిరాతాశౌచమే 

క_ర్పవ్యమనియుం బిదప నుపనయనమైనను గాకు 
న్నను బాలుండును, వివాహ మైనను గాకున్నను 

బాలికయు మరణించి'లేని పూర్ణాశెచము విధి 

యనియు చెప్పబడియున్నది. 

ఈపీ ణీ అశౌచసందర్భ మున వేతొక సంగతి 

యు జెప్పంబడియున్న ది, మరణసమయమునకు 

దగ్గరనున్న పశ్నీణీ బొంధవులు, (తిరాతాాశెచము 

పాటించుతతేి, దగ్గర లేనివారికి దొంబదిగడియల 

కాలమే యశౌచమనీయు, నట్టివా రాతొంబదిగడి 

యలను లెక్కించుటయందు. జనిపోయిన పగటిని 

గాని, రాతినిగాని ముప్పదిగడియలకీ)ంద "లెక్కా 

కుం గలసివచ్చుననియు, ఇంక సీపశ్రీణీ అకౌచము 

దశ రాత్రములలోపుననే ననియు, దూరముననున్న 

వారికి దశరాతములళో విన్న డాదిగ నొకపగలు, 

నొకరాతోయు, భోజనము మాని యుపవసించినం 

జాలుననియు, ఆదశరాతములు 

స్నానముతోనే శుద్ధియగుననియు దగ్గరలేనివారు 

దాటిశపిదప 



మెల తేక యకౌచము 

సైత మామృతేవా ర్త మొదటి తొంబదిగడియల 

లోపుననే యెజుగం గల్లిరేని యప్పటి కామొదటి 

తొంబదిగడియలశెంత తేరువాయియుండునో యా 

కాలమునం దుపవసించుచు6 బిదప స్నాన మొన 

ర్చి యళౌచమును వీడవచ్చుననియుం. చెప్పంబడి 

యున్నది. 

పినతండి,, పెదతండులు, మేనమామలు, 

తల్లి తో యబుట్టువులు, సోదరసోదరీలు బీరును పీరి 

పిల్లలును మాతామహాుండు, మితామహి, మే 

న తలు, తనతోయిట్టువులు, తోయి ష్రువులభ రలు, 

అల్లుండు, కుమార్తె, కుమార్తెసంతానము, భార్య 
తల్లి దండు)లు, భార్య యన్న దమ్ములు, మరణించి 

నతతీం బవ్నీణీ యశ్-చమని చెప్పంబడినది, మున 

మామభార్య, మేన క్రవెనిమిటి, పినతల్లి, "పెదతల్టు 

లభ ర్తలు, సాపక్నీ సోదరీలమృతియందు స్నానము 

తోనే శుద్ధియని చెప్పబడినది. ఉపనయములేని 

వపు, వివాహము లేని, స్రీ 

మెనవారలముతికి స్నానమే 

"చెప్పం బడియున్న ది, 

హైలతుళత్టము; 

Sulphate of Copper అనియు Blue 

కాల మళతీత 
Mo)? 

శుద్ధికిం జూలునని 

దీని కాంగమున 
య 

Vitriol] అనియు జేరు, సంస్కృతమున త్రుత్ధం, 

తుక్థకం, తుక్జాంజనం, మయూారికర, మయూర 

(గీవకం, మయూరతుత్లం, 
ఫి 

'మలతుకము రా'గిసంబంధమెనది గాన రాగ 
హక థి త 

గనులయందు దొోరకునది. దీనియందు దామ 

ముండును. కొంతెమైలతుత్ధమును గుండంజేసి పిండి 

మొదలగువాట్లకుం ల్సి నీరుతో నొకయిశ డీ 

పాత)యం దుంచి పిండి నుడికించిన నాయిక డి 

పాత్రకు రాగిపూత పట్టును, మెలతుళ్లమునను దేని 
టె యై థీ 

నైనను కొబుకు గుణము గలదుగాన వెండుక 

2580 "ములు 

లూడందీయుట కుపయోగింతురు. "పె నంబూయుట 

నలనం జర్మముకుగూడం గొతికివేయును. గాన 

జా(గతగ శుద్ధిచేసి వది పె నంబూసిన చర్మవ్యాధులు 

నివారణ షస శాస్త్రోక్కముగ శుద్దించేయంబడిన 

మైలకుక్థభస్మము లోని కిచ్చిన Si విరేచ 

నము గావించును. ళూలలు ఆమె త్యము, 

ఇ్యాసకాసలు, కుష్టురోగ ముల నివారించునని చెప్పం 

బడినది. తయరోగ పారంభమునను, నల్లమందు. 

దినుటవలన సంభవించిన విషమావస్థయందును, 

నమితముగం దిండితినుటవలన నూపీరియాడక రుద 

వాతము సంభొవింనుచివ్నాము లగుపడినప్పుడుకు, 

మైలతుగ్థభస్ముము లోనికిచ్చి వమనముం జేయిం 

తురు. మైలతుళ్టభస్మృమును వెన్నతో లోనికిచ్చిన 
చర్మవ్యాధులు, విషదోషము, కుష్టురోగము నివా 

రణ యగుననియుః. లు ఆన త్ర 

కిచ్చిన కఫరోగములు నివారణ మగుననియ్సు 

నాముదముతోం గల్పి లోని కిచ్చిన విరేచనము 

లగునవియు వాయుపిడంగములఅ చరాన్తముతో 

లోని కిచ్చిన సమస క్రిమికోగములు నివారణమగు 

నవియు( జెప్పంబడ్నది. 

చక్క... శుద్ధిగానివోం గ ఫడిదోపములకు 

నరివేలాలు పిసికిననీళ్ళు, మస్టిగ పులిసివది, నిను శ 

కాయలరసముు విణుుశులని చెప్పబడినది, 

ములు ఫ-మ్మిదిఫర్లాంగులు నేక ౧౭౬౦ 

గజముల (పొడన్ర) దూరము(గల ప్రదేశము. ఇది 

ఇంగ్ల షుమె లనంబడుచున్నది, బాటపొడవునను 

మైలురాళ్లు పాతుదురు. 

మణియు ౨౦౨౬ గజముల రెండడుగుల 

దూరమున కింగ్గాంశునందు 

అనియు, 

ననెదరు, 

‘Nautical mile’ 

Geographical mile అనియు 



మెమీతకీనో తము 
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మెస్తూరు క ర్యాటక్షటేశమా నమెనూరు 

రాజ్య్ఞుతున నహోరాజానివసించునగ రమేదున్న ర 
చళ్లు వ్లుమైళ్ళపట్టణము, డెబ్బద్ధియ్లైదు వేల జను, 

లకు నివానమ్వు విద్యుద్దీపకలి కామయమగు. పుర 

ము, విన్నా ణయు లకు: బుట్టేబీల్ల న గబర;గుచు, గాన 

విద్య మొదలగుకలలకు. బరిమళములకు, వేదశా 

(స్రుములకు, వోద్యలకువబు స్త సకభాండాగోరయులకు 

బేరందిననగరము", hot వురము. 

తొల్తింట మహీపానురతుసిపేర మహివపుర 

వమనుశేరంబరంగుచుండి నందురు, నగరమునకు 

బరినర|పాంత్త మును మహీషనుండల వునంబడు 

చుంజెనంట. క్ర. ను. మూండవశళ ఆాబ్బమునాటి 

యతోకునిశాసనములందు మహిషమండల మను 

'వేరుకలదడు. మువోభారతమున నీపేకే వాడండి 

నది. ఆముండలదు జయో లేకమళశేదియో పరిలీ 

లింవవలసినదిగాని, యళోకునిశాసనమరదలి. పే 
రిక్క-డిదియే యనందగును. మైనూరురా కుటుం 
బము శ్రీరంగపట్టణముమండి యిటశే నివసింప 
చకెంచిరి, 

మైసూరంతయు నుద్యానవనములమయ మై 

నగర మొక యుద్యానమన నిర్మింపబడీవ ట్ల టుం 

డును. కర్టన్పార్కు_, గార్డన్ పార్కు మొదలగున 
చెన్ని యోగలవు. క జ (వాలా 

క్రోటులోనున్న డి. సింహాసనము విక్రమాదిత్యుని 

దనివాడుక కలదు, రాజభవనముమిక్కి.లి గొప్ప 

కట్టడము. 'చానిపె లిఖరముబంగార ంపుగదిఆకుంత 

యుండ నగరమంతకును గాననగుచుండును,, R 

౨ నగరమునందనేకరాజభ వనములుగలవు. వసం 
తీభావనహుసోపడునదోవేననిని వాసము, మైసనూలున 

8283 

yf 

25!" 

' వళ మొనర్చ, వారు వాడుకొన వెజచి, 

మెనూరువ్రభువుల 5 పేంపవనమ 

ఆదిశగా బాముండీ పర్వత ము పే వోహీోపో 

నురమర్గ నియనంబడిన చోమురడీ'జీవి” ఉపకోక్ల 

మును, మవోర్వాజుగారి. కొక నివాసభువనమును 

గలవు. ఇండ్రపోలికలు, ప్రానులు నన్ని కరక 

ములు మైనూరునందునిర్మింపంబజిచ్హ కాడ నింక 

నుండును, స 

నిర్మించీనబంగాళా కలదు. స్ట మం, 

చాముండీపర్వతమునమ్ముడవు సీభిమట్టముై 
3ళ౮2౬. అడుగుఅయొత్తుగ నుండునది, దానిపై. 

శీసటకు మార్గము కలదు. ఆడారియం దొక 

గండశిల నొకనండిగా చెక్కి... యున్న్యాక్స్క. అది. 

పరున్నత జిబదునార డుగులయెత్తుగలది ఈరోడ్డు 

గాక్ర కొండపై శక్కుటకు సోపానములు గలవు, 

నగరమునం జీకటిగానరాని యట్లు విచ్యుద్దీషఘు 

లడుగడుగునకు సిద్ధమై వెలుంగిచ్చుచుండును. 

మైసూర్ముపభువులసింహాసనము.... 

దీనింగూర్చి మెైసూరుపభుత్వవు రికార్డులయం 

దిటుల జెవ్పబడినది, ఇది యాదిని పాండవ 
లింద(వ స; సమునవాడుకొనుచుండినద(ట, (క్రీ వె. 

పదునాలుగవ కతాబ్బకాలమున నాం టక 

శాజ్యనంస్థావనాచార్యులగు విద్యారణ్య మహో 

స్వామికీ దొర కెనట.వారువిజయన గర భూపతుల 

భది 
పజుచి యుంచుకొనిరంట, అది తరతరములుగ 

నటులభదవటుప(బడుచు, నెట్రకేలట్ (క చె. 

౧౬౧౦ లో రాజవుదలయార్ బహద్దరు "వారికి 

వశమే, మెనూరునకుం జెందిపోయు యున్న దట్" 

సాండాదిగ మైనూరురాజ్య మేలు భూపతులవశ 

మునందున్న ది. మధ్య కాలమునహైదరాల్ టిప్పు 
సులానులకు వశము 'కాలేద6ట. ఒకర-శరీన్నన 

ఈ తేమ? (దనరాా లందునాత్రేము "మనూడు 



వెసోలియాన్టీమ 
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మహారాజులు దీని పెం గూర్చుందురంటల గాని 

నిత్యము వారు దీని  చెక్కు_టలేదు. 

మెసోలియాసవం.... కృష్ణా, గోడావరీ 
నదులమధ్య సము[ద(పాంతసీమ కీజీ గుండెను, 

ఉడి యాం ధదేశములోనిదని యెజుంగునది. 

దీనినిపాశ్చాత్య చేశములందు “దిండియన్కా_రన్” 

(ఇండియాకాయభాన్యముపంటృ్రఅని వాడుదురు 

అమెరికాఖండమునందు, నై. రోపాఖ ండమునందు 

గొన్ని సీమలలో ముక్క_బొన్నలు (ప్రజలకు 

ముఖ్యాహోళమృులె యున్న వి,తొలుత న రేబియూ 

యందలిమక్కా_పట్టణమునుండియవనులు భరత 

'జేశమునకుం దెచ్చుటచే “మక్కా_జొన్ని లని 

చేరొందినివి. వీట్టయం దనేకరకములు గలవు, 

అందునల్ల నిగింజలుగలవి, తెల్లనిగింజలు గలవి, 

వచ్చనిగింజలుగ లవి, యెట్డనిగింజలుగ లవి, "పెద్ద 

రకముని, మధ్యరకమువి, చిన్న రకమువి,ము ఖ్య 

జాతులు, మొక్క._బొన్నకంకులను పొతులనియె 

దరు, 

ఇదినాలుగు మొదలు పదియెదడుగులవటు 

శెత్తుగం 'బెరుంగును. సమశీతోవ్ష్మపచేశములం 

దును నిది చక్కలయం బెరుగుటం గాన నగును. 

ఉవ్లవిదేశములందై. నను తగుపాటు సీరుంగల్లు 

తావులందును జగ్కలం బెరుగుచున్న ది, ఈపరి 

స్థితులుబౌగుండిన సర్వకాలములందు ముక్క 

జొన్నలు ఫలించును, కాలముననుసరించి యిది 

మాడు, _నాల్లు, నెలలలోఫలించును. పొలము 

ల్తల్లో వేస్తినయెడల వీటికి నక్క_లవలన, బాధ 

యుండునుగ్గాన్న జ్వాగతగలగాచుచుండనల యును 

ప్రోకమునంద్లా 1 'వంద్గలు'మొద్రలు 15 వందల 

హ్లో్నల్ల బవ్హటుకు.. శ్రింజలుగ్లల్ల .హాత్తలనడు వ్షన్ని"వరి పర్ణ 

+ 

౪4 శ 
॥ 

ల582 మొక్కలు పెరుగుట్క ఎరువులు 

ఫీలనవలన దేలు చున్న ది, కాని పరిస్థితుల నుండి యు 

మంచియెరున్రల నుండియు, నీటిసదుపాయముల 

నుండి యు,నమెరికాయందలికెంటకీ సీమయందు 

౨4 వేలపొనులగింబలు గూడ సాధారణము గ ఫలిం 

చునని చెప్పబడిన ది. బజజూరునందుదొరకు “కారన్ 

పోర్” మొక్కజొన్నవిండియే యనియందురు, 

మొక్క జొన్నవ్యవసాయము ___, మొక్కవుజెట్టు (కణపచెట్టం) - 
లా, Engenia Recemosa అనియా schre- 

bera swietenoides అనియు బేర్లు, 

భుంటాపొటలీ, ముమ్మ..8.“మువ్క_క, పలాశధవ 

చితక, శుదనవృతుక ; శింశుపా, వజవృతతి)ఫలా 

యనువాటినిమ.ప్క_కాదిగణమని చెప్పబడినది. 

కణపవేరు, కణవచెక్క , రసకపాయణూధర్ల 
ములుజ్యరను.లనుహరించునని యు, మేహ శాంతి 

గల్లించి, శరీరములను వెడలించునని యు6 జెప్ప 

బడినది, 

మొక్క లంబెంచుతజిభూమి యం 

దలి ఎలక సిటిచేయుపని- వంటపొలము 

లందు గాలినుండికొద్దిగనో ,గొప్పగనో యక్క. డి 

వరిస్థితుల మేరకు, ఎలక్ట్ 9సిటీభూపింకీం జేరుకొను 

చుంబంటలు పండుటకున హోయపడుచుండునని 

తలంపంబడినది. వీదపలోపాయు దీంగలు పొలము 

భూమియందుం శాతబడుచు వాటినుండి మెల 

సం, 

౧కి క్రి సిటీ వ్రవా వామును భూమిలోనికిబంపి చూడం 

బొలమండలి మొక్కలు త్వరితముగ జరిగి బలప 

డుట సంభోజిం చినదనికని= పెట్టబడినది. బ్రదియిం 

కనుబరిక్రీలింవబడవలసి యే యున్న దందురు, 

మొక్కలు పెరుగుట. ఎరువులు, 
మొక్క పెగిగి' "పిద్దదియగుటకుం గొన్నికొన్నిం 
టక గన్ని salts. Thee కనిపి 

టు ప న 
జక “hi వబు జల స్య (ర. మై క 1 



మొఖను' మూడ్చు 

యందు. గుళ్ళిన యాకులందును, నెముకలపొడి 

యందును నుష్పులుండెడిని.గాన వాటి కెరువ్రలం 

వేయుచునీరుంగట్టివ పెం చుచు భలములనంద. నగు 

చున్నది. ప అకక వ్యవసాయశా స్రజ్ఞులు 

వృతుశాన్ర్ర జాలు [agriculture & Hooti 

culture] జేశనున వ్యాపించి పెక్కె_రువ్రులను 

కల్పించుచున్నారు. ఇది వాటివాటికిం దగినసా 

లుల నెజింగ్ వేసిన యుర్చాటులుగ నున్నవి. 

మొఖముమాడ్సు ఆ. ఆంధభాపొ 

సాంహపుచాయార్థ పదము, 

ఇష్టము లేని సంగతిని, వారి ముఖనర్చస్సును 

మొఖముమాద్చు [(ముఖంపుమార్చు] అనివాడు 

చున్నారు. బనూుుళ;ః యిది మోము. (దివ్వుట 

కని భావమై యుండనోపు 

నవెంంగలయిం నృపవంశము ___ వీరు 

లోడీవంశము నంత మొందించి ఆ తరహిందూ 

స్థానమున మవాన్ముదీయసా మాజ్య మేలిన ముస 

ల్మానున్భపతులు, వీరు వదముగ్గురు గలరు, వీరి 

పాలనకాలను (క వె. ౧౫౨౯౬ మొదలు౧౮౭.౨ 

నబి. 

చబాబరు,వునాయూనుు, అగ్వరు, జవాం 

గీరు పాజవోను, జొరంగజీబు నృపతు లిందు 

ముఖ్యులు, అందు బేబరు రాజ్యసంపాదకుండు. 

అగ్బరు గొప్పచకవర్తి రిగంబజేరండినవాడు జవాం 

గీరు పాజవోను లెశ్కవవై భవముల ననుభవిం 

చినవారు. జొరంగజీబు మతావేశమునం(గూరు 

డని వేళందినచకవ ర, తర్వాతివారు మవామ్ము 

దుప బవాదూర్జా, పొలములు బలహీనులు, 

కడపటిబవాదూర్దానామమా కావళిమ్టుః:డు. రం 

గూకొనందు[, వె. ౧౮౬.౨ళో మృతినం గినవాడు 

2588 మొద్దుంచాజుట 

మొగలిచెట్టు-... మొగలియూకలపోడఫ్ర 

ననుముండ్లుండునుగాన నందోంటలకుంగం చెలగీోటి 

చుదురు. ఈ చెక్తైట్టిసము[ద్రవు టినుకలందై. న్ 

సెరుగుయగానిచవిటినేలలందు ఇరు దు, ఈచెట్లుం 

డుతావున బొములు మెండుగ. నుండునుగ్గాన 

జాగతం గొనవలసి యుండును, దీనికజ్జ యంద 

గట్టియాను లేదు. మొగలివూవులందుమం చిపరి 

మళముగలదు.గాన వాటినుండి పన్నీ రం దీయు 

దురు. మొగలి చెట్టునుండితీ యు నార (మొగలి 

నార యనంబడును) కొంత యుపయోాగమైన జే, 

మొగలి చెట్టునుండి [కిందికి దిగి (క్రమముగ 

భూమినానుకొని (వేళ్ళవలె దన్ను నొనంగు'కాడ 

లకు మొుగలియూడలనియందురు. వీటరనముద 

రరోగములు, అనంగా గుల్మ, కడుపుబ్బరము, 

శూల మొదలగువాటిని నివారించునని 'ఇెప్పం 

బడిన ది. | 

ఈమొగలియందు ముండ్లధికము? నుండిన 
ది యధమంవువాతిగను, ముండ్లు లేకుండినను త్త 

నమజాతిగను నెన్న బడెడిని, కేవలము ముండ్లు లేని 

ముగలిణాల యరుదు. ముగలియందుం 'జెల్లని 

వూవులు, పచ్చనిపూవులువూచు రెండుజూతులు 
కలవు. మొగలిపూవు శివవీతికాదనియా, శివలిం 

గములకుంటూజింపందగదనియానందు రు. మొగలి 

'వేళ్ళుచక రగ గుంచెగట్టునుగాన కొన్ని తావుల 

దంతధావనమున కువయోగింతురంట, 

మొదటిబౌద్దమతమహా సభ మహా 
గ” 

~~ 

[మగధ రాజ్యము చూడుడు 

. మొద్దుబాజుట తిమ్మెర .._ కాళ్ళు 
(అందు ముఖ్యముగంబాదములు] గాని, వేతులు 

గాని. యొకప్పుడు మొద్దుంబాజును; గిల్లినను'జెలి 
యకుండునంతటి చైతన్యర హితము (ins6n81- 



స క టే 

ర్తి టబోయయను, విడవ జఉలజిలలాడుచు. 

ర్రీకకిత్తల్లిఢినట్ల్యు నాంచెమునేవుండి సద్దుకొనును 
నీర్తిన్నిశి మెర యందురు, . 

అ శిక్ట్రక్ర్యా ముసందలినరములు(0161768 0 చె తన్యా 

పూవములు వీట్టయందు రకము చీక్కాలం 

బ్రహ్ ప్ రచుచుండునేని. చె చై తన్యముసరిగా నుం 

డును. కొన్ని కారణములవంననరములందుర కః కము 

నరా (బునరింపక పోయినచో నానరములుంజు 

(వ చేశము(ముఖ్యముగాకాళ్లు, చేతులు) ముద్దు 

బాటే చై తన్యముం దప్పి తిమ్మెర కల్లును, 

సర్వసాధారణముగ వృాదయతలము నుండి 

పారంభమె నరములందు( (బివహించ్చి రక 

సావమున కాటంకముం గల్లిక(అన౭గా ముడుచు 

కొనిచాలనేంవుండుట, కాలి కిగాలు నెక్కించి 
on 

Qa... 

యక చాలకాల ముండుట) నాకే పక్కను 

ణాలనేయవు పరుండుటసాధారణముగ ర _కపవా 

వహామున కాటంకముంగల్లిం చెడీని, ఆటంకోములగల్లి 

ర కము కాలులంగాని తోన్ స్థంభించి 

నిలచిపోయిననా భాగము మొద్దు బాజును. దానిని 

వేదల్సినతతి రకము మైకీం ద్వరితముగ్గ న 

చారకుట యేతిమ్మర. | కితకీతలుగలినటు జిలజిల 
a ABs “fF 

లాడును. పిదవ ర కపవావాము చక్క_ం బడు 

టతో సద్దుకొనును, 

ఇది రోగాయు -కమగానేన వొతమువలన సము. 
ద్దుజాజుట భంభవించునని seni 

ప. మొరాకో జేశము (మెరకామ్ బేశము) 

వేరుగల డూ ప (జూదము. లొాడుతావు) 
కలదు. 

చొునోడామాటిక్సు monodrama. 

ticsyi—| Do చిభొసాపదఖ నరు, వకపాత్రచే 

(బదగ్శింపయడునాటక కళ. భారతీ యునాటక సాం 
పి'దాయమున “ఛభాణము” అని దీనికి. బేరు, 

వెంరలిచెట్టు అ 

(చారవప ా  చెట్టు చూడుడ్చు 

మురాకోదేనము (వెంరకాష్ బేనవరు)-- 

ఇదిఆ(ఫికాఖండములోని బెర్బరీన్రీట్సులో ని యుక 
చేశము. 'మొరాకోంకునునది మొరోపావా రిడిన 

జీరు_ స్వచేశన్థులు తమభాషయందు మెరక మేక 

మ£ియెదరు. బ్రదిచాల ఫలవంశమగు దేశము, 

జనసంఖ్య ఉన్ని సేట్సనందుంగన్న్న సందధికము 
పరిమాణము _౨౧గ౦౦౦ 'చతురపు మైళ్ళ వెశా 

ల్యముకలది. రాజ్యమేలుభూఎతియగు సులాను 

సక ‘Irue believers prince’ అని యర 

మిచ్చు స్వభాపాచిరుదముగలదు, చిరళశాలము 

నుండి దుష్సరిపాలనము దేశమున సర్వసాధార 

ణమై యాండెను. బానిసత్వము వ్యాపించి యుంట 

యేగాక వట్టణములందు వాని 

చుండెను, 

ససంతలు జరగు' 

“Gals లల వండితుండీబేశ 

మున నంచరించి, తనకు సకమంన ‘How, the, 

! moors are governed’... అని యుండుట: 

మొనాకో స్తేటు=9ది ఇ చాల “చిన్న నం 
స్థాన, ఐదోయర్డుయతి య na 

కల ‘How ths monrs are misgovor., 

ned” అని యుండుట? సమంజసమని. re 

Sones షల సన 1 

Rens : 
క a ges, ర 

ల! 

క్ (1 



మొరాకో చేశంపుం 1బభుత్వము 2 

ఇటీవల పెంచివారు తమసంరకుణలోనిక్ 

'జేర్చుకొని సత్పరిపాలనవిధానము నెలకొ ల్సి 

"దేశము నుద్ధరింప నారంభించిరి. 

'మరకమ్సురము రాజధాని. సులానుగారి (ప్రభు 

త్వంపులగార్యాలయము లిటం గలవు, తంజీరుపుర 

ము, మొగణోరీపురము అట్లాంటిక్కు_మహాసము 

దితీరమందు రేనుపట్టణములు. దేశమునం దీళొ 

న్యదిశగానున్న "ఫెజ్ పురము పవితయాకా స్థల 

ముగ నున్నది. మజియు నది టోవీలకుం. బేరందిన 

"తావు. ఈపా9ంతముననేయున్న “మెక్ సెజ్ * అను 

చోట సుల్తానుగారి మజియొక పా9సాదము 

కలదు. ఈ దేశమునందు (అవ్వలనున్న జిబాల్టర్. 

కోట _శెదురుగనున్న్ర న్న కియూటా పురము 

స్పానియావారి సై న్యనావి కాస్థానము, 

మొరాకోదేశవుం (బభుత్వము;:- 
స్పదేశీయులు మెరాకష్ దేశ మనియెదరు. (ప్రజ 

లను మూరు లనియు ననుటం గలదు, 'ఫ్ర్ఫంచి 

(పభుత్వర వీ తసంస్థానరాజ్యము. ఆఫీ కాఖండము 

లోనిది. 

రెండులక్షల ముప్పదియొక్క_ వెయ్యి యెదు 
యి 

వందల చతురంపు మెళ్ళు వె శాల్యమనియు, నేంబది 

లక్షలజనసంఖ్య యనియు. జెప్పంబడినది. ఖళ్ణూ 

రంపుం జెటచేళశము., 
ల 

మురావియన్ బ్రదరెన్ క్రైస్తవసం 
ఫవనంం:- మొరావియా తొలుత నాస్ట్రియా 

హరోరీయం దుండ్కి తరువాత జుగోళ్లావికా 

యందు గల్ప బడినది, బొహిమియాకుం. దూర్చ్పున 

నున్ననీమ. ఈసంఘము పొటస్టాంటుకై )సృవులు 

మతవ్యాపకమునకుం బనిచేయునాకు, క్ర, చె, 

౧౪౧౫ లో Jంhn Huss గారి మరణానంత 

రము స్థాసీంపంబడినదిగా( జెప్పంబడినది. 
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కర్ ములక్క_న్ దీపములు 

సురానవియాదేశముః. 

(ఆస్టీ యాదేశము చూడు(శు.) 

మొరెయి న్ఫు(10721n8):_గ్లెసియర్ 

నది నడుచుతజిం గొనితెచ్చిన రాళ్లు, రప్పలు 

దిబ్బగం జేరియుండునాటికి “Mంrains’ అని పేరు. 

(Glaciers చరాడుండు) 

మొలక్కస్టద్విపములు:-- ముల్క_న్ 
అనిన చేశభాహయందు సాంబారు దవ్వముల 

ఈశా వని యగ మంట. ఇవి సృీనీనియాయందలి 

మలేసియాదీఏపసమూసహామునకుం జెంది యందలి 

సుండాడ్వీపములలోనినై యున్నవి. సెలిజీసుద్వీప 

మునకు దూర్పుగానున్న డచ్చివారిద్వీపములు. 

వీటియందను. (బధానద్వీపము లుక రదిక్కు-౫ 

నున్న గిలోలో ద్వీపము, మధ్యగాంగల సెరామ్, 

అంబోయన, శుర్నేటి ద్వీపములు, దవ్నీణభాగ 

మునంగగల బాంజాద్ద్రోసములు సెద్దని, ముఖ్యము 

లుగ నెన్న-బడుచున్నవి, “బాందాి యనిన దేశ 

భాషయందు జాజికాయ లని యర్థము. దీని 

నాంగ్వ దేశస్థులు ‘Nutmegs island’ అను 

చున్నారు. ఈద్విపములందు సగటున జాజికాయ 

చెట్టు, లవంగవృతములతోంటలు సిండియుంట. 

గాననగును. లవంగములు, జూజికాయలు, జూపటతి 

విసార మెగువుతి యగుచున్నవి. 

చాందాచుపుకొొలత యిరువదిమె భ్రుండును, 
A) a. 

ఇది జూజికాయతోంటలమయము. అంబోయన 

దీపము లవంగములతోంటలమయము. జాపత్రి 

'జూజికాయం జుట్టుకొని యుండును. లవంగములు,. 

పూలమొగ్గలు నిని యన్నియు డచ్చి (హోలండు 

(పభుత్వీరక్షీతములై యుండును. 



"మొ లచెపు 
౧౧ అ 

ఎంంలబెతీంం:... లా. gasaminum 
దట ) 

Pubescens; సం. మనోరనుః - మనోహరః,. 

మొల్లలు పరిమళముగల పుస్సములశకై పూ 

దోంటలందు. బెంచుజాతి. ఇందు. చెల్ల పూవులం 

బూచునది పచ్చపూవులం బూచునది, యడని 

మొల్ల యని మూండుభేదజూతులు కలది, 

దుష్టరక్ఫమును శుభపజచ్చి నే(క్రరోగములను 

గుదుర్చు నందురు. 

అడవిమొల్లకు నంద్యావర్వ మనుపేరుగూడం 

గలదనియు సంస్కృతమున గణికా, యూధికా 

యనునామములు గలవనియు, దీనివేరు విలేచన 

బద్దముం జేసి సంగ్రహిణి, రక పై త్యముల నిం 
రు ౨0. 

పంజేయు ననియు చలువంజేయు ననియు: జెప్పం 

బడినది. 

వెంసలిచేద(తి)కట్టు; 
(జున్ను చూడుడు.) 

వెరాంటం భ్లాంకు (Mont Blancy:- 

యూరోపుఖండమున స్పిజర్హాండు ఆల్భ్సుపర్వత 

మందలిదియె _ (ఫాన్చుబేశంపు హదన్గులలోనున్న 
దర్నా వో 2 

దగ్ 66 చె ఇని 9 పర్బతశిఖర ము. తెల్ల నిశిఖరము అని యర్థ 

మంట, ౧౫౭౮౧ అడుగులయెతు, ఆల్భ్సుపర్వత 

ములం దిది యెత్తెనశిఖరమంట. 

వోఆబైట్ - శిలాఫలకశా సనము:- 
ఇది Klein గారికి దిబన్ గామమున (పాల స్తినా 

దేశపు మోఆబ్ సీమయందు)] దొరకిన శిలా 
ఫలకశాసనము, ది నల్లని బసాల్టుజాతి రాతిఫల 

కము, దీనిపై ముప్పదినాల్లుపంక్పులు కలవు. ఆది 

మహిబూిలిసియందు కీ ము. ౮౫౦ కాలము 
నాటి, ఇన్రీలు వారిపై మోఆబ్ చేశపుభూపతి 

2586 మోజోపహితరాష్ట్రము 
ట్ర 

యగు మెహోప్రభునకుం గల్గిన జయములను వివ 

రించిరి. ఇది యిప్పుడు పారిన్ నగనరమున Louvre 

యం దుంచంబడి యున్నది. ఇది దొరకుట (క్రీ నె, 

C౮౭౬౮ లో నంట, 

సూఘనంతు(శు :-__ సృగునిసంతతి, 
చం[దవంశత్షతియుండు కుమార్తె మూాఘువతి. 

భర, సుదర్శనుడు. ఈమెతో నృగుని వంశము 

సరి, 

మోచన (శివమల్లి చెట్టు; దీనిం 
గూర్చి సరిగా డెలియదు. వేరునే మోచన యను 

చున్నారు, మోచనవేరురసము లేక గపోయము 

నించుక వేండిం గల్లించి వాతము శ్లేవ్మము, 
౧ ౧౧ 

విషదోవము, నుబ్బుజాడ్యము, ఊపిరినొట్టునొ్పి, 

పాండురోగముల నివారించునని చెప్పంబడినది. 

మోచర్హవెంకన్న; దత్తప్సకవులు:- 
రా ar 

పీ రాంధ్రకవులు, వజళ్ళవా రను 'తెట్టుజమిందా 

రులకడ నాస్థానకవీశ్వరులుగా నుండినవారు. వీరు 

సోదరులు. వెంకన్నకవి జ్యేస్టుండు, వీరు రచించిన 

(గ్రంథము లేవో తెలియ రా కున్నవి, 

దత్త ప్పకవి స సింగమనాయునిశేం బరాభ 

వింపంబడ్ిన యొకవిద్వాంసుండు తన శరణువేండ 

నభయ మొసంగి యాతనింగొని స సింగమ 

నాయుని యాస్థానమున కేగి (ప్రభుని వంచించి 

పళ్చాత్త పునిం జేసి పండితుని బహూకరింపం జె 

నని యొకకథను చెప్పుచున్నారు. ఇందలి నిజ 

మెంతవరకో 'తెలియకున్న ది. 

మోజోపహితరాష్ట్రుము; ఇప్పటి 
జావాద్వీపమునం దుండిన రాజ్యము, జావాద్దీప 

మునకు దొల్లింటివేరు యవద్వీపము. సుమిత్రా 
ద్వీపము, బార్నియో (తొల్లి ంటిభరణ్సి ద్వీపము, 
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సెలిబీసు (తొల్లింటి సులభ డ్వీపమును, నీప్రాం 
తముననే గలను, ఆది మోజచోపహితుండను భూవ 

తిచేం బాలింపంబడి యాయననుండి మోజోప 

హితరాష్ట్రి మని వే రందినదని బలమైన వాడుక 

కలదు, 

_ సరియగు తొల్లింటి చరిత్ర 'లేశకపోయినకతన 

సరిగాం 'దెలియకున్నను నాకాలంపుం జీనారికార్తు 

లం దీరాష్ట్రగిము చేరు గాన్సించుచున్నది. దీనిని 

జయవిష్షువర్థ నుం డనుభూపతి పాలించు చుండినటుల 

నిదర్శనములు గలవు, ఈయనరాజ్ఞి వేరు “రాతు 

కన్యక, కువమూరుండు “హయవ్యనమహారాజు, 

జయవిన్లువర్థనుని మరణానంతరము రాతుకన్యకా 

చేని క్రీ, వె. ౧౩౨౮ మొదలు ౧౩౫౩ వటు కిరు 

వదినాల్లు సంవత్సరములు సుతుడగు హయవర్థ 

నునిబాల్య మున బరిపాలన మొనర్చిన ట్రగుపడు 

చున్నది. ఈమె యోగినిగ నుండెనంట. 

మటణికొొందటు చరితకారు లవీమెయందుం (బది 

లసూయా।గస్తు లగుట, నొకసరస్సునందు ముగి 

పా్రాణముల వీడెనని యభిపాగియపడుచున్నారు. 

మణియు నారే పశురావరాష్ట్రములోని వండక 

(నామముకడనున్న సరస్సు నాసర స్పనియెదరు. 

ఈసరసీ రమున సురాభయరాజ్యాధిపతియగు నుద 

యనభూపతి కట్టించిన ఛండియవపు(తిదేవాలయ 

ము కలదు. సురాభయపురమి ప్పటికి నావేరనే 

బరంగుచు మధురద్వీిపమున శెదురుగ నుత్తర 

తీరమునం నున్నది, 

రాతుకన్యక కుం బిదప హయవర్థనుండు రాజ్య 

మునకు వచ్చియుండవలెను, కాన్సి హయవర్థనుని 
"బాల్యమునం దభ 9విజయుండు మోచోపహిత 

'రాష్ట్రమును బాలించినటులం గొన్ని నిదర్శనములు 

కాన నగుచున్నవి. అభ్రవిజయునికాలము [క్రీ వె. 
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౧౩౫౯ మొదలు ౧౩౫౯ వజుకని తేలుచుంట 

స్రీయెదుసంవత్సరము లీయ[భవిజయునిపరిపాలనకుం 

గారణ మేమో పరిశీలింప వలసియే యున్నది. 

అభవిజయునకు సవుకాలికుండగు సురాభయ 

రాష్ట్రాధిపతియగు నుదయనమహీపతి తనసురాభ 

యనాష్ట్రములోని మోదకర్తపురమునం బ్రతి 

హ్రీంచిన జలతుండాలయమునందుం బెరిగిపోన్రుచు 

స్పష్టముగా చెలియకున్న యొకళిలాళాసనమున 

మోజోపహితరాజ్యముంగూర్చియు, నభవిజ 

యుంగూర్చియు నకరము లుంటం, బరిశీలన 

లింకను జరుగుటయీ సమంజసము. 

ఇంకను రాతుక న్యక పరిపాలనముననే యామె 

కడం బ్రథానమంతిగ నుండిన “గజమాతి యను 

నాతడు ౧౨౫౧ వాంతమున శింగసారిరాజ్యాధి 

పతి నోడించి, యాతనిరాస్త్ర మునుండి సువితురం 

గను 'వేజురాజ్యుమును 7 కొని "తాను భూపతి 

య్ వీదప స్వతంతు9. డాయనని కొ న్నిరికార్డు 

లందు చెప్పబడియున్నది. సుపితురంగుపురమున 

క్ప్పటి వేరు సుమరంగుగ నుండియున్న ది, 

సరియగుకాలము తెలియరాకున్నను క్రీ. వె. 
౧౩౫౯ కిం బిదప రాజ్యమునకు వచ్చిన, అశ్వ 

పాయమపహారాజు ౧౪౦౦ సంవత్సర పాంతము 

వణుకు రాజ్య మేలియుండును. లేక మజేయెవ్వ 

రెనను రాజ్యమునకు వచ్చియుండికేమో తెలి 

యదు, కాని (క్రీ. వె. ౧౪౦౦ [ప్రాంతమున నంక' 

విజయ.౦ డనుభూపతి మోజోపహితరాజ్య మేలి 

నటుల నిదర్శనములు కలవు, ఈతండు గొప్ప 

బలా, ండు. సె న్నదళములు నావికాదళములు 

విశేషముగం గల్లినవాండు. సుమి త్రాద్వీపమునందలి 
భాగమున, భరణిద్వీప (ఇప్పటిబార్ని యో ము 

నందలి భాగమును, తనరాజ్య మునకు 

కొనినవాడు. ఈతనిపాలనమునం బిజలు ధన 

ధాన్య సమృద్ధి గల్లి సుఖమున మనిరని నేటికిని 

గలు 
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(పజ లీతనింగూర్చి వాటలు6 బెౌడుచుందురు, 

ఈతనికుమారె ను “రాదనోహముత్తు” అను మహ 

ముదీయమతస్థుండు పరిణఠకు మాయినంట, 

మోజోపహితరాజ్యమునకుం గడపటిపిందూ 

భూపతివేరు (బహ్మవిజయు డనియ్యు నాతండు 

మహమ్ముదీయులచే (క్రీ, వె. ౧౪౭౮ లో సంగర 

మున నుడిసినపిదప, మహమ్ముదీయా,[క్రాంత మైన 

దనియు, వీదప ౧౫౫౮౪ లోం బోర్చుగీసువారిచే 

మహమ్ముదీయు లోడిరనియు, (క్రీ, వె. ౧౬౮౬. 
పోలండుబేశంపుం. (బభోన్రలవశ మూయొననియు, 

పిదప నించుమించు ౧౭.౮౬ (పాంతనమున జావా 

దీప మంతయు డచ్చి వారి (హోలండ్ఫు రాజ్య మై 

౧౮౧౧ సం[రము నరకశు యుండి యాంగ్లోయ 

('ప్రభుత్వమువారివళమై ౧౮౧౪ ఆగస్టు ౧౩ లేదీ 

లండను సంధిష త్రము మేరకు దిరుగ డచ్చివారి కిచ్చి 

వేయబడి, తీదాదిగ వారిస్వోథ్నమం బే యున్న ది, 

(మతర రాష్ట్రము చూడుండు) 

మోటారు హారన్సుః_౪ రతదేశమున( 
దొల్లి రధములలోం బ్యయాణ మొనర్చువారు 

శంఖములం బూరించుటయు, కొమ్ములను బూ 

రాల (బాకా నూదుటయు, ధ్వనిపరికరములుగ 

వాడుచుండెడివారు. ఎడ్డబండ్డయం చేపరికరము 
లును వాడంబడక బండితోగలువారి యదలింపు 

కలే ధ్వనిపరికరములుగ నుండినవి, ఆంగ్ల దేశము 

నుండి నేర్చివ గుల్జుపుంబండ్రయం దాదిని లోహా 
ముతో జేయంబడిన బూరా (బాకా లనూదు 

టయు బిదప కాలి వేళ్ళతో నొక్కి. వాయించు 

గంటలును వాడంబడుచుండినవి, 

మోటారుబండ్లు  వచ్చినపిదప “హూటర్? 

(Hooters) అనుధ్వనిపరికరము వాడంబడుచు 
న్నది. ఇది తనధ్వనిని ముందునకే వదలుంగాని, 
గుక్ల (పుబండియందలి గంటవల ధ్వని నన్ని దిశ 

2585 మూాటారుసె ను 

లకు 'నెదంజల్లి ముందు వెనుకలనవారిని కలవరపజు 

పదు. మజీయుం జూలదూరము ముందునకు వినం 

బడుటయు, మోటారు త్వరితగతి కనుకూలముగ 

నుండుటయు.( గడుసమంజసనముగ నుండును, 

మోటారుసైన్సు (motor signs):— 

ఇవి యపాయములు కొలుగకుండ జా[గతం చెలుప 6౬ 

[ న. | 
ad ALC చ “పోటో జు 

om ల 7 . a స క 

బాతినస్థంభ ములపై నమర్చంబడు పలకలు, ఈస్థం 

దొ మ్బిదియడుగుల యెత్తు 

నెన్మిదడుగులయెన్తునను 

(మోటారుసిగ్నల్సు 

భములు బాటలె 6 

నను, పట్టణములలో 

నాట బడుచుండును, 

మూడును 

. Rough Road 

. Zig Zag right 
. tig Zag left 

Cross Roads 

. Crossing guarded 

Level crossing the guarded 
. Warning sign 

. Right turn 

. Left turn 

10. School 
11. Ded end Cross Road 
12. Side road right 

13. Side road left 
14. Steep hill 
15. Ferry 
16. Hairpin bend right 
17. Hairpin bend left 
18. No right turn 

19. Closed to axles 3 tons 
20. Closed 

21. No parking 
22, Direction sign 
23. Speed limit 

24. Parking ground 
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వరాటొరుపిగ లు (Motor Signals: — బాటలపె మోటారుబండు పరునిడు 

చుండుతటి 'బాటల సంధిస్థలములకడం బోలీసుయుద్యోగులు నిలునంబడ్కి బండ్లు నడపువారికి స గల 

నిచ్చుచుందురు. 120215. 

౧ వ నంబరు (జై ఏవరు 

నేను నిల్బం బోవుచున్నా (డను. 

౨ వ నంబరు (డై ఏవరు) 

నేను కుడిపిక్కకుం (ద్రిప్పంబోవుచున్నాండను. 

5 వ నంబరు (డై ౧వరు 

నేను ఎడమ(ప్ర క్ల కు (దిప్పంబోవుచున్నాండను, 

Nt 
క్ష గ . క్ న auf} Ir i 

i | ను / 

ళీ వ నంబరు (జై/వర్సు 

నేను మెలగాం బోవుచున్నాను, 
ళు 

/ 
(| 

ల్ 

రట 

“ 

౫ వ నంబరు (డె. వరు 

ఎదుటిడై "వరునకు నెనుకనుండి ముందునకు 

నాకుడిపిక్క_గా సాగిపొమ్ము. 
హా 
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జ్యా 
చా 

౧వ నంబరు (డై వరు 

నూన నై. వ న సి డె ఏవరుకు బండి 

ఆయు, “ 

బండి ఆపుము, 

వ వ నంబరు. ముందు వై పునుండియు, వెనుక రవ నంబరు. ఒకటవనంబరు సిగ్నలుమేరకు ఆపం 

"వ పునుండియుగూడవచ్చు డై 9వరులకు బండి బడిన బండిడై )వరుకు “సాగివామ్ము”. 
రగా 

పుండు. GE 
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ఎ. వ నంబరు. రిలీజుసిగ్న లు ఆంపంబడిన 

బండ జె వరులకు నిలుపం బడినది 
౧౧ రాాం/ 

మొదలు సాలగి పొమ్ము అనువజుకు6 

జూపంబడుసిగ్నలు, 

మోటుపల్లి రేవు పదేశము:- ఈ సము 
దృతీరంపురే పాంధ దేశమున సుహ్రసిద్ధమె యుం 

డెడిని, క్రీస్తుపూర్ణమునుండిరముం జేరోందియుండెను, 

ఇప్పటి గుంటూరుమండలమునందు 'చాపట్లకు 

సమీపముగా నున్న తావు. ఇది పశ్చిమమున రోమ 
కసామాభజ్యము, అలెగ్జాండియాపురము, కై రు 

పట్టణము మున్న గుముద్యధరాసము దంపు రేవుల 
తోను, తూర్పునం జీనా జపాన్ చేన్చలతోను, సిం 

హలముతో డను ఇంక. గాన్ని దీపములతోను 

వర్తకము సాగించుచుండినదిగాం జెప్పంబడినలేవు, 
రోమకులు “మెసాలియాి యని వారిభావయందు 

వాడుచుండిరంట. చరిత్రకారుండగు స్టయినీయును, 

భూగోళతాస్త్రజ్ఞాండగు టోలమోయును ఈ 
"రేవ్రన ర్తకముంగూర్చి తమగంథములందు వా 
యుట కెంత వేర్వడసియుండెనో 'యోచించిన 
'దెలియ నగును. కొంద రక్కాలంపునవనాగరికులు 
మోసలపురమనియు, ముకుళపుర మనియు, వే 

లానగర మనియు, కొంద రింకను దేళ్య్యూక్కొం 
డయనియు. బేరులను వాడుచుండిరని 'తెలియుచు 

2592 మోటుపల్లి కేన ప్రబేశము 

న్నది. ఈవేరు లచ్చ టచ్చట దొరకినళాసనము 

లందు గాననయ్యెడిని, 

ఈరేవుయొక్క. యుచ్చదశ శాతవాహన, ఇ 
వకు, (ఇఖాల్ ) బృహ'ళ్చొోలాయన, విమ్ణుకుండి, 

ఇాళుక్య రాజ్యముల కాలమున నవ్యాహతముగ 

సాంగి, చాళుక్య రాజ్యా వసానమునం చెలెేంగిన 

మాండలికమూా(కల దోోవిళ్ళవాతంబడాచు, భంగ 

ములపాలై నిలచిపోయెను. వ రృకులు పాజిపోవు 

చుండిరి. ఏంబదివత్సరము ల పాడుపడియుండిన 

వీదప్క _గాకలిగణపతొదేవముపోరాజు రాజ్యము 
పారంభమై, యాయనబుద్ధి నాకర్టించెనంట. 

ఆయనయు నిట కరుబెంచ్చి, తొల్లింటివ _ర్వకులను 

రావించి యభయ మొసంగి, తిరుగ సీచేన్రున 

వర కము సాగింపం (బోత్సహింపం దిరుగం దల 

యెత్తి, వాణిజ్యము నడువ నారంభించెనంట. ఆ 
మహారాజుయొక్క_్యయభయ (శిలాఫలక శాసన 

మొకటి మోటిపల్లియందు పరభది బేవస్థా నంఫుం 
గల్యాణమంటపమున _స్తంభమునం దమర్పంబడి 

యున్నది. 



మోట్టన్ శాఖ కుతి)యులు 

మున విసియున్న వాండుగాన్త దానిం జూడంబోయి 

తనడై రీయందు  “ముటఫలీ యని వాొసుకొని 

యుండెను, మోటుపల్లి ప్రాంత చేశమునం దంతటను 

కడుంగడు సన్నంపుయట్టలు రవసెల్లా లనుపేరున 

విరివి!  నేయంబడి, 

బిసిద్ధి కెక్కైయుండెడివి, ఇట రత్న ములవర కము 

యగుముతి యగుచుంటం 

విస్తార ముండెడిదంట. ఇటుల నీస్టిండియా కంపెనీ 

కాలమున, బహమనీసులానుల పోషణక్రంద, 

మచిలీపట్టణంపు (బందరు. లేవు పాంరంభమై 

యభీవృద్ధి నందుటతో మోటుపల్లి రేవు శీణింప 

మొదలిడెను. ఇప్పుడు చిన్న పల్లె గామమై, నామ 

మూ(త్రావళిష్టమై "యేవై భవము ' తేక నిలిచి 

యున్నది, (ధరణికోట సామంతరాజ్యము చూ 

డుండు.. తిలింగ కాకతీయ సామాజ్యము 

చరాడుండు,ం) 

మోట్టన్శాఖక్ష (తియులుః. 

(తుతి)యకులము మూాడు(డు.) 

వెరాడలిజప్ం (Modalism:—_కండి, 

కువూరుండు, నాత్మ యనునవి యొక్క_కు పదార్థ 

మనియు, వ్యక్తి భేదము రూపతః కన్సించుచుండు 

క సవ 
So) eo 

ననియు సీదాంతము. ఇది బె విలునందలి 
థి ర , 

రృసిదాంతము. ధ్ కా. 

పూడెరేటిజపు (Moderatism):— 

(క్ర మనిబంధనలతో c గూడుకొన్నట్లియు, (కోధము 

నుగ్రచేకము లేనట్టియు భావముల గార్యసాధనము: 

జేయుసిద్ధాంతము. రాజకీయ మత సాంఘిక పరి 

పాలనములం దీభావములు గలవారు ‘Modera.- 

t65ి అనంబడుదురు, 
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మోడల్ పార్లమెంటు (Model Par- 
1600:-.ఇంగ్లాండుబేశమున నొకటవ యొడ్వ 

రుభూనాధుండు (క్రీ వె. ౧౨౯౫ సంవత్సరము 

నవంబరులో నాహ్వోనించి కూర్చిన పార్గ మెంటు 

మహాసభ యందు. బ్రత్మిషెరునుండి యిద్ద రేసీ 

Knights పృతిముఖ్య మై బరోనుండీ యిద్ద'రేసి 

Burgesses క్ష ర్రీవృతినిధులు, నుండుటంజేసి 

సంత్భెపి కరము యుండెనంట, పిదప నేర్పడిన పార్ల 

మంటుసభ'లు, ప్రముఖులు, భూస్వాములు 

(040005), మతగురువులుం గూడ నుండున పే 

ర్వాటులు జరుంగుటం జేసి యా ౧౨౯౫ నవంబరు 

నాటిసభా నీవేరున వాడనై నదంట. 

మోదగిరి (మాంఘురు):-దీనికి హిరణ్య 
గిరి యనివేరు కలదని చెప్పబడినది, ఇంకను హీర 

ణ్యపర్వతము, ముద్దలగిరి, యను వేర్లు గలవు, 

“monghir? అనుపురముకడ నున్నది. (అంగచే 

శము చూశు(డు.) 

మాంఘీరు జిల్లాయందు ముఖ్యపట్టణము. బట 

నీతాకుండము కలదు. ఇది స్నానతీర్థిము. (అంగ 

దేశము బూడుండు. బీహారు బేశము మూాడుయు. 

మోదాయనగో (తము: 

(వా(భ్యస్వ 'చేక మితి యువగణము మాడు(డు.); 

మాదుకులగోతము:- 

(మోరుకుల చూడుడు 

మార్కోపోలోగారు భరతదేశమునం దుండిన 

తటి మోటుపల్లి రేవుపి ఖ్యాతి తనయిటలీ చేశ 



మోబో (కస 2 

Gyroscope system:-ఇది యిట్టి యినుప 

బాటలవనిభానమునం జాల నభివృద్ధి (impro- 

760062) గాం జెప్పంబడినది, క్రీ, వె. ౧౯౦౭ 

సంవత్సరమున నొక బండికి 7౫ రోస్కోపుయం 

త్ర మమర్చం-బడినది. దాని Flyweels రం 

డు నిరుడెసలను మినిటునందు 2౫౦౦ రివ 

ల్య్యూపను తిరుగుటతో బండియిుక్క-_ 6621. 

librium సరిగా నమురి (తూచినట్టుండి), 

భూమిపై ౯ బరువంబడిన యొంటిపట్లాపె బండి 

పరువిడెను, 

'వేరౌకచో నలువదిమంది నెక్కించుకొనిన బండి 

దనయందలి రో 
షా 

స్మో_పుచక్రము లొక Va6Uum నందు మినిటునకు 

8000 revolutions తిరుగుచుండ భ్మద్రముగం 

బర్విడెనని 

౧౯౦౯” సంవత్సర మున 

చెప్పబడినది,  ఈవిధానమునందు 

౧౯౧౦ (పాంతముల ‘Richard Scherl’ అను 

పేరుగల జర్మను ఎంజనీ రొకం డెక్కు_వగా( బరి 

శీలనల సల్పీయున్నా (డు. ఏది యెట్లున్నను పెక్కం 

డు దీని నింకను ‘Experimental stage?’ 

యనుచుండుట విన నగుచుండును, 

క ఖ్రంకం గడపటిదియగు 120800 system:.ఈనవి 

ధానమున _పెనుండి దిగువవై పుగ బం జ్ఞాంటి 

పట్టానుండి (వేలాడ. దీయంబడును, బండ్లు 

విద్యుచ్చకి బలముచే నడుపంబడును. ఇట్టిది 

నకును, Elber field నకును 

వేయబడి చక్క_గబనిచేయుచున్న దని కెలి 

సెడిని, 

Barmen 

మోబో కసీ (Mobocracy):-9ది లాటిన్ 

భాపూపదజన్యము, సుశ్నీతులు గానట్టియు, నీచ 

తరగతులకు జెందినట్టియుం టైజాసంఘమునేత 

నడుపంబడు |పభుత్ఫము. 
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వరారటోరియప్ు (moratorium):— 

(పభుత్వమువా రొకదినమును గాని, 

మును గాని, యొక ప్రత్యేక కార్యార్గమై వినియో 
లి థం. 

కొెంతకాల 

గించుటకు6. గాని యితరపనుల నాపుమని యు త్ర 

రువుం చేయంబడు నట్టికాలము _ లేక దినమున 

క్రీవేరు వర్తెంచును. 

6చవూారటోరీయమ్ిి అన నిలిపీయుంచుట కర్ణ 

మగును. financial panic గలకాలముల 

ప్రభుత్వమువారు ప్రజలనమ్ముక (పు సదుపాయ 

ముల కిటి moratorium ను వర్పణుచుటం 

గలదు. 

'వెరారియాభాగవలు:-- ఐరోపాఖండము 

నందలి నీను టేశములోనిభాగము. దీనిసి *Peni- 

అనెదరు. (సు దేశముం 

జూడుండు). మోరియా యనిన దాకుపత్ళ మని 

యర్థము. దీనియాకారముం బట్టి యావే రిడి ఈట. 

nsular Greece?’ 

మోరిగాఖక్షత్రిం యులు: 
(ప్రృమారకాఖక్షతి్రియులు చూడుడు, 

వోరుకులగోో తముః__ఆక్యవె శ్యుల 
౧౦.౨ గోత్ళములలో నొకటి. 

(వై శ్యగొతిములు చూడుడు 

మారుకుల (మోరక, మోార్కాకుల్క మోదు 

కుల) గోత్రము. వకారేయ (౨ర) గోత్రము, 

మృకండగణము, సంస్కృతగో[త్రము, మార్కంం 

డేయస, ఆపస్తృమ్బుు యజుళ్ళాఖ, ప్రమాణ, 

ఆద్య(ప్రవరఖన్ల, మూలస్థానేళుండు దేవత. భార్య 

మూలాంబ, వెంకటాద్రి తవస్థానము, వమూలామ్ము 

రాశి తటాకము. జపము లకు. దీపము ౧౬, నేత 

సంఖ్య ౨౦, హయదానము, ఇంగువ, మేడికాయ 

వర్జసీయములు,. | 



మోర శ్రనుమతగ గంధ ము 

మోర్మ సుమత గంథము (Book 
fo mormans:~— మోర్మను లమెరికాసంయుక్క 

రాష్ట్రిమునందు సాల్టు లేక్సిటీయందుం గలరు. వీ 

ర్మాపాంతముల నొకలకూ యే్ంబదివేలు కలరు. 

బ్రంకొను నితరప్ళదేశముల నేంబదివేలు కలరంట, 

వీరిది కై స్త్పవమతాంతర్లతమగు నొకళాఖ, వీరు 

బై బిలు పుారోషత, రనిబంధనల కెంటిని నంగీక 

రించుచు. జై (గా నీమార్మనుమత్మగంథము న్్ 

లంబించినవారు. ఐడి వారికిం దృతీయ నిబంధన 

(గంధము, 

ఒక రాతిపెశ్తైయందు బంగారురేకులపై లిఖాం 

పంబడిన యా[గంథము జోసెఫ్ స్మిత్ (Joseph 

Smith) అనుమహాత్మునకు దై వసూచనలవల్ల 

దొరకి, వారే దీనిని దేశభానలోనికీ భాషాంతరీ 

కరించి, క్ర, వె. ౧౮౩౦ లో (బకటించిరి. 

మోర్మనులు; 
దొక యంతళ్ళాఖ. వీరికి బ విలు మూండవనిబం 

ధనం గూడం గలదు. (లేటరు జే "సెయింట్సు 

చూడుడు 

మోర్మ న్సెయింట్సుః క్రై న నమత 
'సొఖలలో మోర్యను లొక తెగవారు. అమెరికా 

సంయుక్త రాష్ట్రమున సాల్టులేకు సిటీ పాంతమున 

విస్తారముగం గలరు. వీరు బె బలుమూండవనిబం 

ధనను [పధానముగ6 దలంచియున్నా రు, 

పీళు క స వమతసులం 
వాలా ట్రా 

ప్రి సెయింట్సునకు “లేటర్ జే "సెయింట్పు 

Latter day saints అని వాడుక, ఇతర 

క స్త వులచేం గల్పింపంబడినది. 

" మోర్కాకుల గో తము: 
కుల చూడుడు 

మోర్షాన్టుకలర్సు (mordant colours) 
ఆయ 

రంగులు:---- 
(రంగులు మూాడుండు 

5254 

2597 మోలీ బ్ఞెనమ్ 

మోార్శింగుస్టార్ (Morning star):— 

(నెనన్ గోళము శుకుడు _'వెనస్ గోళము చూ 

డుండు) 

మోర్సు 
(తంతీవారా యంత్రము చూడు(డు.) 

మోర్లూ (Morgue):— ఇది యమెరికా 

సంయుక్త రాష్ట్ర దేశమునందు (బబలియున్న వారా 

పత్రికాసంబంధసంస్థ, బ్రతరదేశములం దంతగా 

వ్యాపించియుండలేదు. కాని యాదేశమునం దిది. 

షృతికానిర్ళహణమున క త్యావళ్వక మని తలంపం 

బడుచున్నడి. గొప్పవిద్వాంసులు దీని నాం మున 

‘Reference library’ అనియు ననుచున్నారు. 

అందు. _ జరితలు, చరిత్రాత్మక వ్యాసములు, 

తత్వ (నిజతత్వ్ర 

వారాష। తిక లనుండి 

శా న్ర్రసంబంధవ్యా సములు, 

శ్వా న్ర్రసంబంధవ్యా సములు, 

కతి రింపంబడిన వ్యాసములు, ముఖ్యాంశములు, 

నునుమ్యులజీవచరి త్రలు, ఇభాయాపటములుు నితర 

ములగు ముదితా కారములు, ష్మతికల్కు సంచి 

కలు (ప్రభోన్రలపటములు,  వారిజీవచరిత)లు 

మొదలగు భోగట్టాలు చక్కనిరీశుల విషయాను 

క0మణికలను గూర్చి వరుస భద)పజుచి యుం 

చెదరు. అఠాత్తుగ వారాషత్రికలం దేదేని వివరిం 

పంబడవలసినచో నీమోర్దూనుండి దానింగూర్చి 

పతి9కలందుం బూరి గ చరిత్రే (వాయ౭బడుటకు 

వలయుభోగట్లా లభిం చెడ్ని, 

(వార్తాపత్రొకా నిర్వహణము చూడుడు 

'ఎరాలినిజ ప్ం (Molinism):- 

దేశీయ కై) స్తవతెగలలో నొకతరగతి. క్రి శ, 
1585 1600 లూయన్ మోలినా అనువారి యొ : 

కు సిద్ధాంతము. 

మోలీబ్దెనమ్ (Molybdenum):— 

అరి ‘metallic element’? అని చెప్పబడినది, 

symbolmo అనియు 

స్పెయిను 

gd Chemical 



'మోలెక్యూల్ 2 

atomic weight 96 అనియు, atomic 

number 42 అనియు, specific gravity 
8. 6 అనియు, Melting point సెంటుగేడు 
తెర్మోమిటరు 1900 డిగీలవేడియం దనియు! 

జెప్పంబడ్నది. వెండివల. డెల్లగ నుండు మెటు(గు 

గల లోహము, ఇది యుక్కుతోం జేయుపని 
ముట్లయందు: గల్పుదురట,. 

య 

మాలెక్యూల్ (Molecule): తనశరీర . 

సంబంధ నై జలవణగుణములను వీడక వాటిని 
బ్రదర్శించుశక గల్పయుండు నతిచిన్న (అనంగా 
నెంతేచిన్నదిగ నుండ వీలగునో యంత చిన్నది 

యగు) పదార్థము, లేక పదార్థమందలిముక్క-. 
ఇందొకటి గాని, యంతకన్న _ నెక్కువగంగాని, 

పరమాణువు (200వ) లుండుంగాని, పరమా 
ణువునందు నై జగుణలతణము లుండవు. మోలౌ 
క్యూలు ఫఘనరూపమునంాని, దవరూపమునం 
గాని వాయురూపమునంగాని యుండునని చెప్పం 

బడినది, 

మోల్రివియాసే బటు: 
(రుమేనియాన్టే నటి మాడ్తుండు.) 

మోషన్సా ఖు ఇరు: - (Motions of the 
సు ne) 

earth) భూమి గుండ్రముగా నుండి తనకు డానే 
గిరగిర దిరుగుచుంట యొకటియు, నట్లు దిగు 
నస్చు సూర్యునిం జుట్టువచ్చుచుంట యొకటియు 

‘motions of the earth’ అనంబడును. కందు 
మొదటిదానికి ‘Rotation of the earth 
on its own axis’ అనియెదరు, ఇందువలన 
భూమధ్య లేఖపై నించుమించు గంటకు ౧౦౫౦ 
మైళ్ళగమన'వేగమును అందునుండి కల్లు చలన 
మును గల్లునని 'లెక్కింపంబడినది. అటనుండి యు 
_క్తరదత్నీణధు) వ ప్రదేశముల వనజకు వడి పోనుపోను 

98 మోహన్సా స్ట్ ఎరు 

తగ్గిపోవ్రచుండుంగానం జలనముగూడ దానితో 
దగ్గివోవుచుం. గడకు ధృవృప్రదేశములందు బొత్తి 
గాం గొంచమె యుండును, 

భూమియం దధిక పదార్థము (matter) భూ 

మథ్య రేఖవద్దనే యుండునుగాన, భూమియొక్క 
యాక ర ణళ్ _క్రియు నట నేయధికముగాంగల్లియుంట, 

సహజధర్మ మైనను నట భూచలనవేగముయొక్క_ 
యుద్ద్భత మట నుండు నాకర్ణణశక ౦ జెదరం 

గొట్టి భన్నపజచుకతన నట యాకర్షణశ $ తగ్గి 
పోవుచున్న ది. ఇట్టళ కక ‘Centrifugal force?” 
అని వేరిడియున్నా రు. భూమి తనకుందానే తిరుగుట 

వలన. గల్లుచలనమునకు 

అనియెదరు. 

ఇంక రెండనది ‘Motion of the earth? 

అనంబడిన సూర్యునిం జుట్టివచు ఎ చలనమున 

కొకతటిం దిరిగివచ్చుటకు 3౬౫ దిశముల్క ౫ గం 

సె చిలుకుకాలను పట్టును. 

‘Durnal motion’ 

టల రో మినిట్ల 

సూర్యుని డయామిోటరు 8,80,000 వేల మైళ్ళ 
కధికమనియు, భూమి డయామోటరు 8000 మైళ్ళ 

నియు, నూర్యుని శరీరపరిమాణము భూపరిమాణ 
ముకన్న Million times అధికమనవియుం జెప్ప 
బడినది, 

ఇటుల భూగోళము సూర్యునిం జుస్టివచ్చు 

మార్లమునకు “౮rbit’ అని వేరు. అది యించుక 
Oval గా వృత మువలౌ నుండును, దానినడుముగ 
సూర్యు. డుండు తానునకు “F061కి అనియె 
దరు. సూర్యునకు భూమి దూరముగ నుండు 
'తావునకు *Aphelion’ అనియు సమోాపముగ 
నుండు కౌావునకు ‘Perihelion’ అనియు బర్లు 
వాడుక నందియున్నవి, (ఎ(స్తోనొమిో మూడుండు. 
భూమి చూడుండు. కాలము చూకుయు. 
సీజను చూడు(దు. పాళ్చాత్య కాలవిభజనచర్మి త్ర, 
చూడుడు 



మోసేవానికి తెలుసును కావడిబరువు 

సూసేవాని తెలుసును కావడి 
బరువు; 

(ఆంధలోకోకి ) 

వరాహ నఖండముః కళింగ దేశమున 

సముదితీరపొంతభూమని. కివేరుండెను. ఇప్పుడు 

వాడుకొయందు లేదు. 

వెరాహర్ శాఖక్ష (తి యులు; 
(తుత్ఫోయకులము చూడుండు 

వరాహ్మ సంతస్క దుఃఖములు:.__ 
మోహ మనిన కోరిక్క లేక వాంఛ, 'ేనినై a 

గాంథ్నీంచుటకు మోపహామని వేరు. ఎక్కువగా 

వ్యాపించిన మూహామునకు వ్యామోహ మని వేరు. 

సంతస మన తనకోర్కె._ లభించుకతనం గలైడీ 

వినోదము. ఇది సంతోషశబ్దమునుండి కల్లిన 

పదము. ఇది 'యేకకార్యసంబంధి. ప్రది యేష. 

ముగు సర్వ కార్య సంబంధి యగుతణటే నానందముగం 

బరిణమించెడ్ని, ఆనందము పరమేశ్ళరునిలకశ్న్షణము 

లలో నొకటిగ హిందూనుతమున వివరింపంబడినది, 

సంతసము మనువ్యూదులందు. గలదు, ఆనందము 

పరమేశ్వరునియందు. గలదు. ఆనందము పరిపూర్ణ 

మగునది, 

దుఃఖము తనకోర్కా లభించకనో, లేక గల్లి 

నది విఫలవహాటనో కలైడి విన్న దనము, లేక దుఃఖ 

విచారము. తనకు గల్లిన నష్టమునకుం డాం జేయు 

నది లేక సంభవించిన దీనావస్థకు దుఃఖమని వేరు. 

దుఃఖము విపూదముం గల్లీంచును, 

మోహసంతనసదుఃఖములు మూంటికిని వాల 

మని చెప్పందగిన యవ్యకతకు బుద్ది యని వేరిడం 
గ త యు 

బడినది. బుద్ధి యొకతత్వముగ మానవశరీరమునం 
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దుండూవని య _దైృ్రతమతసిద్ధాంతమునందుం డెలు 

పంబడీనది. బుద్ది మనస్సును [పోత్సహించుటయో 
ణి 

'లేక్ష నిరతక్సాహపజచుటయో సల్పుచుండెడిని, 

వపూాహాని:_. ఈపేరు లెండువిధములుగ 

నున్నది, (బవ్మాకువమూర్తె మోహిని రుక్యాంగ 

దునిం/గూడి యాతని యేకాదలళీ! వతభ' 0గము. 

జేయ యత్నించినది. 

విమువుయొక్క_ (బ్ర్రీరాపమగు మోహిని, 

యమృతము చేవతలకుం బంచి యిచ్చుచో, 

రాహువును డెగవేసి రాహుకేతువులుగ కేండు 
చేసినది. మటీయు దారుకావనమున శినవుంగూూడి 

సంచరించుచు నచటికర్మనాదులగు బుషుల నథో 

గతిపా లౌనర్చి శిన్రనివలన (ఆశ్చర్య “భె రవునిం 

గనినది. 

మోక్షద్యారకః- 
(ద్వారకలు చూడుడు 

మోక్ష పదవురములు వీడు (సప్త్రమో 
wwe r Po) 

కదా యకన్రరములు):-— 
ee 

౧ అయోధ్య:- సంయు క్త్రాష్ట్ర్రములం దిప్పటి 
ఆ © 

శు జూబొాదుపురముకడ పాడె యుండిన పురా 
టా వ. 

తననగరము. సూర్యవంశంపురాజులకు రాజ 

భానిగ నుండెను. సరయూనదీతీరము. వారి 

కిలవేల్చగు నాగేశ్వరనాథశివాలయము, (నీరా 

మజన్యుస్ధానము, యాగస్థలము, పెక్కు శరా 

మమందిరములు, పురాతనఫుకోట యాన 

వాళ్లుం గలవు, 

౨ మధుర:-ఇప్పు డాం్లైయులచే  నుుతాయనం 

బడు జిల్హాయందు6 (బధానపురము. యము 

నానదీతీరమున సంయుక్త రాష్ట్రములలో 
నున్నది. ఫంకృష్ణునిజన్నస్థలియగు (వజమండల 
పవిత్రభూమిలోనిది. 
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5 మాయాపురి:_దీని నిప్పుడు హరిద్వార మను 

చున్నారు. తొల్లింటి మాయాపురపి దేశము 

వదలివేయంబడ్సి యిప్పుడు హరిద్వూర మను 

పే నాహిక్కనే క్ త్రపట్టణము నిర్మింపం 

బడినది. ఒకప్పుడు గంగాద్వార మని వాడుక 

యుంజెనంట. ఇట మాయా దేని దేవస్థానము, 

గంగానదియందు స్నానఘుట్లమున వివుపాద 

ము కంకాళమున దతేయజ్ఞగుండస్థలము, 

దవ్నేశ్వరళివలింగము మొదలగునవి కలవు. 
విశ్వనాధ శివదేవస్థానముక లదు. అది నవీనమని 

మయొకవాడుక కలదు. గంగాతీరము, 

ఈ కాలీ;-దీని నిప్పుడు బనారన్ అనుచున్నారు. 

విశ్వేశ్వర, అన్నపూర్ణాదేవి, విశాలాశీ బేవి, 

కాలభ రవ, దండపాణి, విందుమాధవ, దు 

శ 'దేవస్థానములును, మణికర్ణిక గుండమును 

గలసు ప్రసిద్ధవెతిము. గంగాతీరము. సంయు 
ర్త రాష్ట్రములందున్న నగరము, 

ఇది గాక హిమాలయ పర్వతోపరినీమలందు 

(గం _ప్రకాశీతేతిము ఉత్తర కాలీ వేతిముం 

గూడం గలవు గాని యవి సప్రమోశదాయక 

పురములలోనిని కావు. 

౫ 'కాంచీపురము:-దీని నాం మున “౮0%)6676- 

ram’ చు . ప జము. అనుచున్నారు, _ చెన్న పట్టణముకడ 

చెంగల్పట్టు మండలముననున్న పురము. 

"పెక్కు విష్ణు దేవస్థానములు, భివదేవ 

సానములు, కామూ థీ-బేవసానమును గలను, 
థ్ య 
విష్ణుదేవస్థానములందు వరదరాజస్వామి దేవ 

స్థానమును, శినదేవస్థానములం బేకాంబలేశ్వర 

'దేవస్థానమును సుప్రసిద్ధములు. కంచికామాశ్నీ 
దేవస్థానము చేశపసిద్ధము, థి థి 
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౬ అవంతికా శే [త్రము:-_ మాళ వదేశమునకు రాజ 

భానిగనుండిన యుజ్జయినీపురము, అట మహో 

కాళీలింగము గలదు. కాళీనదీతీరము, సుప 

సిద్ధక తము, బ్రిది యిట్లుండ మెసూరు 

రాజ్యమునందలి కోలారుజిల్లాలోని అవని[గ్రా 

మము నవంతీక్నే త మనియు, నిట శ్రీరామ 

పితిస్థి తశివలింగము, వాల్మీకాశ్రమపర్వత 

ము మొదలగునవి కలవనియు నొకవాదమును 

బయలు చేజందీసియున్నా రు. ఇది పరిశీలించ 

వలసినదిగానే యున్నది. 

౭ ద్వారక: గుజరాతు (తొల్లింటి సౌరాష్ట్ర 

దేశమునయగల సుపిసిద్ధ వే తిము, (ద్వారకలు 

చూడుడు.) (శ్రీశృష్ణునినగరము. ఆనాటి 

పట్టణము (శ్రీకృష్ణనిర్యాణంపురాతి సము[ద 

గామియెపోన్రతజి నిప్పటిపట్టణముంటిదప నిర్మిం 

చుకొశిరని చెప్పబడినది. ఇప్పుడు ద్యారకలు 

మూండు కలవు. భేటీద్వారక్క, కాకడీద్వారకళ, 

మోవద్యారక యని మూండుగ య్యాత్రాస్టల 
ము లమర్చి యున్నారు. బొంబె రాజధానిలో 

నున్న సుపిసిద్ధ విష్ణుతో తము. 

మోక్షసోపానపంచకము:__౧ బోధ, 
౨ ఉపరతి, 3 వైరాగ్యము (వరక్సి, ఈ భక 

(దెవభ 5, ౫ ధ్యానము (బుద్ధినిలచుట స్త చిత్త 

వృతి నిరో ధము 

నరౌంజకాని గో తంము; 
గణము చూడుండుం 

(గవిపిర 

వౌంజకిగో తృుము:.(అగస్యఉిపగణము 
చూడుడు 

వరౌంజగనగో| తము;-(కణ్వడిప్టణము 
మూాడు(డు. 



వమాంజనో[త్రము 

వౌంజగో తము: 
(కణ్వడపగణము చరాడుడు.) 

వౌంజాయనగొతంము;-- 
(శాండిలగ ఆము చూడుడు.) 

వౌంజాయనగో తము:.._ 
(కథ లేక కథ్యగణ్యము చూడుండు.) 

వౌంజిగో తంము:. 
(అగ స్త ఉపగణము చమాడు(డు. 

వకౌంజికులగో త్సముః:- ఆర్యవై శ్యుల 
౧౦౨ గోత్రములలో నొకటి, (వై. శ గో|తములు 

చూడుడు.) మాంజి లేక మాంజికుల్క (ముంజి 

కుల్క మాంజిస గోత్రము. వకాశేయ ౨౫ గో 

త్రము. ముంజాయనగణ ము. సంస్కృత గోతి) ము 

వూాంజూాయనస, ముంజవితప్తై . (ప్రమాణ ఆద్య 

('ప్రవరఖిన్ష,. సమానగో(తము, ముంజివకస, మూ 

'లేశుండు దేవత. మూలాంబ భార్య. పుప్పాచల 

ము తపస్థానము. అభినవసరస్సు తటాకము, 

జపము ద్య్వాదశలకు.. దీపములు 3౨౬, శేత్రసంఖ్య, 

౧౮. కందమూలములు (దుంపలు దానము, 

మిరియాలు వర్ణసీయము. 

వరౌంటెన్సులేంజి (పర్వ తపంక్తి):- 

Mountain పర్వతము, గర్హి కొండ, శైలము, 

చుట్టుపట్లసి దేశముకన్న నెత్తైన రాళ్ళకు, అడవు 

లక్కు తుప్పడొంకల కాకరమై యెత, గుపి దేశము 

నకుం బర్వుత మందురు. ఇని కాలానుగతముగ 

భూమియందలివేండికిం ఖై కుబీకి యి క్టైనని, Hills 

mountain కన్న చిన్నని. పరగ్గీతమునందు 

రంధ్యములుండి, యవి భూమిలోనికి లోతునకుం 

బోయి లోనివేండిని పొగను కరంగినశిలలను, 
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మటిని, "పెకి విసరుచుండెనేని దానిని అగ్నిపర్వత 
లు’ = 

(Volcano) మందురు, 

సర్వతముయొక్క_ యుపరిభాగమును న. 

mit, తేక Tంp అనెదరు. దిగువభాగమును 

Base తేక Foot. కొండధర్తి పాదము, అలిపిరి 

యనెదరు. “పెకి 'మొనవలెం _'జెరింగినపర్వతశిఖర 

ములకు P62k5ి అనిపేరు. బల్లబణుపుగ సమ 

పి) చేశము లుపరిభాగమునందుంగల పర్వతములకు 

‘Table mountain’ అనిపేరు. పరగితోపరి 

భాగమునం దున్నట్లి సమపదేశమునకు ‘Table 

"లేక Plateaux, 

peaks నడుమనుండు పల్ల (పుంబ్రదేశమగు పర్వ 

తభాగమునకు న&ddle అనిపేరు. పర్వతపంక్షి 

పొడవు) క! Range లేక Chain అనెదరు, 

బర్వతసముదాయము (5 లిసియుండినగుంపు నకు 

Group అనియు, ఇటువంటి గుంపులు, పర్వత 

పంక్తులు కలసియుండిన సముదాయమునకు 40. 

untain System అనిపేరు, వాటి యివ్వులి 

నుండి యవ్వలికం జాంటిపోందగినమార్షములుగ 

నగు చుండుపర్వతములలోని పల్లంపుంబి దేశములకు 

land. అనిజేరు, చెండు 

‘passes? లేక్ defiles అనిపేరు, పీట్లగుండా 

పర్వతములందాటి యివ్వలినుండి యవ్వలి శేగు 
మార్ష ము లుండును, 

అనగ్నిపర్వతమునకు ‘Volcano అనిపేరు, అన్ని 
జ్ 

పర్వతమురయొక్క_రంథమునుండి సN(Smoke) 

ఆవిరి (Steam), కాలినవియు, కరంగినవియు నగు 

రా] (melted rock), బూడిద ౮1166915, 

నీరు సె కప్పటప్పట = వచ్చుచుండెడిని, అన్ని 

పర్వతములందల్మి పల్ల పుభాగములకు రంధ్రము 

లకు, ‘Crater? అనివేరు. కరగినరాళ్ళకు L272? 

అని యనెదరు. 'వేండినీ ళృగన్న పర్వతరంధిములః 



మాఖరివంశనృపతులు 

నుండి సె కివచ్చుటయు, నెగురుచుంటయుం గల్లిన 
a__ ౧ 

వాటికి ‘C6ys6r5ి అనెదరు, 

Earth quakes భూకంపములు, అగ్నిపర్వ 

తసంబంధమగు  భూమియందలి _ వేండియొక్క- 

కార్యమని తలంపంబడుచున్నది. 

ెండుకొండలకు లేక పర్వతనులకు నడువు 

నుండు సమసి దేశమును Valley’ యనెదరు, 

సాధారణముగ Valley 

నెంచయబనుచుంను ను, 

ఫలవంతవుగున ట్రిదిగా 

పరౌఖరివంశస్ఫపతులు:- ఒకప్పుడు 

కన్యాకుబ్ల దేశ మేలిన నృపతులు, క్ర, వె, ౬౩౬. 
జ 

లో శెండవీిలాదిత్యు(డను హర్ష వర్ణనుండు వీరిం 

జయించి, రాజ్య మా।క్రమించెననియు, మజియు 

నాతండే స్థానేశ్వరమునుండి కనూజుకు రాజధానిని 

మా ర్చెననియు. జెప్పంబడినది, 

మౌత్స్యగో తంము;.___ 
(హరితజఉపగణము చమూడుండు,) 

వౌధలగో (తము: 

(కుండిశగణము చూడుడు 

మౌద్గలగో (తము: 

(ముద్దలఉపగణము చూడుడు. ) 

పౌద్గల్యగరా త) సు: 

దీనిని ముద్దలగో(త్రమని కొంద అనుచున్నారు. 
2) 

(ముద్దలజపగణము చూడుడు.) 

పౌద్గల్యగూరా తము: 

(జమదన్ని వత్స ఉపగణము మాడుండుఖ 

దల్యుండు:. బుమ్మీ, శాకల్యుసి 

శివ (డు, 
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మణీయు నజామోథుని రెండవసనుతు(డగు 

సీలునిసంతతిలోని భర్మ్యాశ్వుండు లేక హర్యశ్వుని 

సుత్తుండగు ముద్దలు(డు. కుమారుడు. దినో 

చాసు.ంతు కాస్యుండు. కుమార్తె యహల్య, గాత్ర 

మునిభార్య. ఈముద్దలుండు జన్మతః శ్షృత్రియుం 

డయ్యు (బాహ్మణు.డై నవాండు. ఈతనిసంతతి 

మొద్దల్యసగోతి (బాహ్మణులు, 

వౌనం పండితలక్షణమ్ం:-ఇది సంస్కృత 
ఛాషయందలి లోకో శ్ర మానము పండితుల లక్ష 

ణమును, నధికప్రసంగము పామరలక్షణమునని 

భావము, ఇట వాన మనం నొంచెముగా మాట్లా 

డుట యని యెబుంగునది, కాని యిది సభల 

యందు బనికిరాదని 'చెప్పంబడినసంగతి, 

నౌనములు వనూడువిధములు:-- 
౧ వాగ్యానము:-- అన్ఫతీము పరనింద, గతి 

కటువు మొదలగు దోవములు రాకుండుటకు 

మితభావీయై మాటలను నియమముగా నుప 

యోగించుట. 

౨ అవీమానము:-- ఇంద్రియనియమము, తన 

యింద్రయములను దుర్పృత్తులపాలు? గాకుండ 

నియమముగ నడుపుట. 
3 కావృ్వమానము:-- శరీరము నఠయోగాదు 

లచే శుభ )పజచి, గట్టిపజణచుకొని మలినము, 

రోగములపాలు గాకుండ నడుపు నియమము. 

కసా త్ర త్యం విశిష్యతే: 
మానము వహించుటకన్న సత్యము పల్కుట 

యెక్కు_నది. 

మౌనేన కలహ నాస్టీ నాస్తి జాగ 
రతో భయమ్: మానము వహించుటవలనం 

(ఢారకుండుటవలనం) గలహా ముండదు, జా(గతగా 

నుండిన భయముండదు నని భావము. 



బూనేయులు 

మౌ నెయులు:--కస్యపునప ముని యను 

భార్యయందు. గల్లీనసంతతి, వీకేగంధర్వులు, విలు 

పురుకుత్సచక్ళవ ర్తిచే నాకలోకమునుండి తరుమం 

గొటంబడిరని చెప*ంబడినది. 

మౌరిషస్ ద్విపము:- (ఆఫ్రికాఖండమున 
కుంబెందిన పండెండు ద్పోపములు చూడుడు.) 

పౌర్యసృపాలురు:-__ మగధ భూపా 
లుండగు నందునికి ళూద్రస్క్రీయగు మురయందుం 

గట్టిన సంతతి గాన వకార్యు లనంబడిరి, పిదప 

వహాార్య శబ్దము మయూర యని మార్పంబడో నంట 

గాని మొదటివే రస మింప లే దంట. వీరు మగధ 

రాజ్యమును క్ర, ము, 5౨౧ మొదలు, క్రీ. ము, 

౧౮౮ వణుకు అనంగా ౧౮౮ సంవళ్ళరిములు 

పాలించిరి. చంద్రగుప్త అశోకులపాలనకిందికి 

గాంధారము. గూడం జేరియుండ, ఆగాతో క్షే సను 

సె నికుండు గాంధారమునుండి మార్యులం దరిమి 

"వె చెనని చెహ్నంబడినది, 

బుద్ధభగవానుని సమకాలికుండగు పింబసారుం 

డ్కు నాయనసుతు డజాతశతుండ నతనిసుతుండు 

బం దగుప మహారాజు, నాతనినుతుండు విందు 

సారుండు, బిందుసారుని సుతు డకోకచక్రవ3 యు 
వమార్నులు, 

మౌర్యచందగుపుని తక్షిలాపృవా 
సమంు:.._సుప్రసిద్దమగధరాజ్య మాన్నత్యదశ 
నమభవించు కాలమున గడపటి (తె మ్మిదవ) నంద 

మహారాజు చ్మక్రవర్శిగ నుండినకాలమున నాయ 

నకు “మురి యనుపేరుగల శూ|దవనిత భోగ 

వనితిగ నుండెను, ఆమెయం దాయనకుం జం[ద 

గుపుం-డనుసుతుం డొకం డుండేను. ఆతండు 

ష్ బలాఢ్యుండు, ధీశాలి, రాజనీతితం (త్రము 
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లను బాగుగ నెజింగినవాండు. ఆయనకన్న వేజు 

సుతు లాముహారాజునకు వేకుండీరి. ఈయకయే 

యామహారాజునకు. బిదప సింహాసనమున కరు 

"దెంచినవో మగ ధరాజ్యమున “నందాంతం క్షత్రియ 

కుల] మృునుటం దటస్థించు ని కొంద అమకొను 

చుండిరి, వృట్లుండ నందవుహారాజు మృతినొం'దెను. 

కొందటు సావంతులసహాయమున సె నికబలముం 

'జేయూంతగంిాని, యప్పటియమాత్యుం క 

జాతిని సింహాసన మధిపి_ంపంజేసి, రాజ్యుకార్య ముల 
భా థె స్ట 
నడుప నారంభించెను. [కొతృభూపతియు. జందం 

గుప్తుని శక సామర్థ్యముల నెతింగినవాండు. గాన 

'వెజచి యాయనను రాజ్య మునం దుండసిచ్చినం 

నస్థితీ కపాయముం గలుగవచ్చునని యాననిని 

బాందాలమున  కన్వలనున్న తకుశిలానగరమున 

(ఇప్పటి టాక్సిలా Taxiia) కుం బ్రివాసమాపి, 

యాతనికిం. గావలిగాం సొంతపై వ్వ మట నుంచి 

నిశాంతిగ నుండెను, చంద్రగుప్తుండు మురయొొక్క 

కుమారుండు గాన, మార్యచం[దగుప్తుం డమ వేరు 

వాడంబడుచుంజెను. ఆతనిసంతతివారికే మౌర్య 

నంశస్థు లని పేరు. 

అక్కాలమున నిప్పటి [గ్రీన్ చేశమున కియో 

నా (Tonia) యనియోా, బ్రయోనియా యని 

య్య వేరు వాడుకయం దుండెనంట. ఆదేకంపు 

వర్తకులు భరతదేశమున కరుదెంచుచు, బంగా 

రము, ముత్తములు, దంతములు మిరియములు, 

భథాస్య ములు, పట్టు మొదలగునవి కొని గొంసోన్ర 

చుండిరి. వారిని భారతీయులు “యనబు లని 

వాడుచుండిరి. ఇళోనాపదమునుండియే యవన 

పద మేర్చిడినది, భరత బేశస్థులచే యవన'బేశమనం 

బడుచుండిన నా ఇయోనా దేశమునందు మెసిశో 

నియా  యనుపేరుంగల యొకపి క్యేకభాగ రాజ్య 

ముండెడిని, దానిని ““ఫిలి”ప్పనువేరుగల భూపతి 



నూారష్టచంవగుప్తుని. క -(పనాసము 

పాలించు చుండువాండు. ఆయన ఫీరంగులం చేయం 

గనిపెట్టినవాండు. అదివజుకు యుదములం వొడి 

సెల కాటియందు మట్టి యుండల నుంచి తప్పి విస 

చుచుండెడివా రట. ఆ ఫిలిప్పుభూపతిసుతుండే 

సుపాసిద్ధుండగు మహాోలగ్లా ండరు (Alexander 

the great). భరతదేశమునకై దాడివెడల 

వచ్చినవాంయ. ఈతనికి. బట్టుదల యధికము. తన 

కుం దోంచిన దంతయు జేయుటయేిగానిి రాజ 

నీతి, దూరాలోచనము, రాజ్యతంతిము, బుద్ధి 

కుశలతల నతురగ నినాద తం 

ఢ్యుం డనిపించుకొని, సై న్యబలముం గట్లనవాండు. 

భరత దేశమున కరుదెంచిన వరకు లాబేశముం 

బొగడుచుండ్క విని దాని నాకిమింప మనసు. 

దగిలి చాడివెడలి బయలుదేరినవాడు. ఆయ 

నతో నెపుడు శూరులు పదునేడువేలపదాతు 

లుండిరి.  “హిరోతోటన్) అనువేరుగల చరిత్ర 

కారుండొక డుండెను. ఆయన గీంకుజాతివాండే 

యని -చెప్పంబడ్నది. 

గలవాడు. బలా 

ఈప్రయాణంపుస్థితి యిట్లుండ భరత బేశిపుభూ 

౨ లై కవుత్యము 'లేక 

చీటికి మూటికిం 

దు స్లుతిన్యాపించు చుండెను, ఇచే యదనుగంజూచఛి, 

నంతేఃక లహములు 

మెండై, గలహించు చుండు 

ఇరాన్ (ఇప్పటి పారశీకము P6rsi2) “దేశపు 

నృపాలుండు, ఒకటవ డెరయన్, భారతదేశపు 

ఇప్పటిపశ్చిమోత్తర పరగణాల (N. గగ Fron. 

tier Province) పంజాబులోని కొంతభాగము, 

సింధుదేశ మంతయు నా[క్రమించుకొని తనసామా 

జ్య రాజ్య మునకుం 'జేర్చుకొని యుంగెను, ఆయన 

క్రంద నిరువదియాణు సతాఫీ (ఒక గవర్నరు 

పాలన క్రింది పరగణా లుండెను, అం దిది యిరు 

వదియన సతాఫీ యని పారశీకంపుగింథము, 

లందు. జెప్పంబడినది. 

2604 మార్య చంద్రగుప్తుని. . “(ప్రవాసము 

మహో లగ్జాండరు భరత దేశమునకు గై బరు 

కోనువుమారమున నరుడెంచి తొలుదొల 6 బార 

న్ట్క్ట రాజ్యముననున్న సీమూాండింటి నతిసులభముగాం 

బట్టుకొనెనం ట. దానినుండి యలగ్లాండరుగారి 

ప్రభుత్వమునకు మున్నూట యరువది టావెంటుల 

బంగారము పన్నులుగా నాదాయము వచ్చుచుం 

జెనని ్రీకచరితికారుండగు హీరోడోటన్ గారి 
వా9ంతలనుండి 'తెలియనగుచున్న ది. ఇది యాం 

నాషములందు. బదిలక్షలపొనులగునని లక్కంచి 

యున్నారు, 

ఇది యిట్లుండం దతశిలానగరమునం (బనాస 

కాలమునకు దరి తెలియకం జంద్రగుప్తుండు సిద్వా 

వ్యాసంగములచేం గడుపుచుండునాంకు. అది 

విద్యలకు. జేరందిన విశ్వవిద్యాలయ ముండిన 

తాను, ఆయనణో బాల్య స్నే హి తుండగు కాలం 

క్యుండను విప్రం డొకంయ కూడ నరగియుంచెను, 

య చా ఆక ఈవిప్ప్రండే కౌటిల్యుని అర్థ శాస్త్రమును రచించిన 

గ్రంథకర్త, గొప్పరాజనీతిజ్ఞుండు. ఇట్లుండ మహో 

లగ్భాండరు తక్షశిలను ముపట్టడించెను. కౌటిల్యుని 

సలహామేరకు. దతశిలాపరిపాలకు.  చెదుచేగ్శి 

యలగ్జాండరునకు వశవ రిగ నుందునని వాగ్దానం 

బొసంగి ఆయనతో, ముమ్ముం దాయన నెవుర్చు 

వారితో, సంగర మొనర్చ సంధిం గుదుర్చుకొని, 

తనసె న్యబలముతో నడువసాంగ౫ను, అదె (క్రీసు 
౬ 2 అన 

వెనుక 5౨౬ _ 3౩౨౮ సంనత్సరములకాలము. పీదప 

నలగాండరు పాంచాలాధిశ్వరుండగు పురుషోత్తమ 

భూపతి (పోరన్) నదురొ_వం బోయెను. పురు 

ఫోత ముడు ప్రజలచే నెన్నుకొనంబడిన నృపాలుం 
తాలి 

డు, ముప్పదివేల కాల్బలమును, నాల్లువేలయక్య్ళ 
౧ 

దళమును వనూరు రథికుల్వసై న్యమునుు కొంతగజు 

దళముం గల్లినవా(డు, వితస్థా (బ్రిప్పటిజీలమ్) నదిని 
62 ఠా 

a ళ ఇ దాటి, అలగ్జాండరు పురుహోత్త మునితో ఘోర 



మౌర్య చంద్రగుప్తుని, + *(పవాసము 

సంగర మొనర్చి తన యుద్ధాశ్వమును “బూనీ 

ఫలనస్” అనువేరు గల వాయువేగతురంగముం 

గోల్పోయెననియు, పురుపోత్ర మునకు గాయము 

తగిలి బాణము గుచ్చుకొని పడియుండ నాయన 
యెక్కి_ యుండిన యుద్దగజము సాగిలపడ్కి తన 

తుండముతో నాయూచం జాగ ంత్రగ నూడంబెజికి 

యాయనం దనపపై వె చుకొని, భ్యదమగు తానున 
కరిగెననియు *పఫ్లూటార్చి యనువేరుగల చరిత్ర 

కారుడు తన అల్జాండరు జీవితి మను[గంథమున 

(నాసియున్నా (డు. ఎట్టకేల కీసంగరమున సంధి 

కుదిరి పురుహోత్తమభూపతి తనరాజ్య మున నల 

గ్ఞాండగునకు సామంతుండుగా నేర్పడియెను, 

ఈగడవిడయం దలగ్జాండర్నుసై న్య ములు కట్టు 

గట్టి యుద్ధము? జేయనొల్ల మనియు తమదేశము 

నక మురలుదుమనియు, నలస్జాండరును నిర్బందిం 

చిరి, ఆతడు చేయునదిలేక మరలిపోవ నంగీకరిం 

చను. ఇందు జాణక్యూని పో)త్సావాము కలదని 

కింవదంతు లట నట వ్యాపించెను. 

కొన్నిపడవలం గుదుర్చుకొని వితస్థా [జీలమ్] నది 

పివాహముతో 'ంబౌటు దిగువకును, చానినుండీ 

శత్మదు [చీనాబ్ ] గుండ్కా పిదప రవీనదిగుండా 

సముదిమునకుం బయాణమై చనసాణాను. సై 

నములు దరిపై నడుచుచు, నాపడవలకు రత్న 

కముగాం జనుచుండెను, మార్లమున నూలస్థానపు 

రికడం | ఇప్పటి ముల్తాన్ 7 గొంద రాటంకములు 

గట్రంపం జిన్న సంగరము నడంచి యాకండు ముందు 

కజుగసాలెను. వేతొకచో దుండము డనుతపస్వి 
యొక్క_౦ండు  తనయా[శమంబునం దపంబొనర్చ్భు 

చుండ, నలగ్టాండ రాతనిం దనకడకు రమ్మని వర్త, 

మాన నుంపెను, ఆతపస్వి నాకు సీతోం బనిలే 

దనియు, నీకు నాతోబనియున్నం నీరాజసతామస 

ములం దూరముగ నుంచి నీవే యిటకు రావచ్చు 

ననియు తిరుగ వర్తమాన మంప నలగ్జాండరు 

826] 

అలగాండరు 
జె 
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“గట్టి సామూట్టుగ నొనక్చెను, 

మౌలక్షాసుమతము 

గినిసెనటంగాని మై నమా లిందేమియుం గలించు 
QQ. ౧ 

కొొననందున జేయునది లేక పయనము సాగించె 

నంట. భారతభూమియం దీకండు మొత్తము పం 

దొమ్మిదినెల లుంజెకంట, ఆకండు సూసాపురికిం 

జేరి జ్వరవీడితుండె మరణిం ఇను. 
చా 

అదివజకే యాత సె నికులలో నొకడు పురు 

హోత్తమభూపతిం బరిమార్చియుండెను, అలగ్జాం 

డరు మృతి నందినవార్న తేకుశిలకుం జేరంగానే 

చాణక్యుండు మేల్కా_ంచి ప్రజల. బురికొల్సి, 

చంద్రగుప్తుని తవ్షశిలకున్తు పొంఛాలమునకును, 

పట్టభదుినిగ నొనశ్చెను,. ఇటులం బశ్చిమోత్తర 

దిశల(పభు వయిన చంద)గుప్తుండు గొప్పసై న్య 

ముం గూర్చుకొని మగధరాజ్యముపై ( చాటలీ 

పుత్రమునకు డాడి వెడలి, ముట్టడించి, సంగరమునC 

దన తంల నోడించి, సింపహాసనమునుండి 

తొలగించి? బం దెగాంజేసి కారాగారమున నుం 

వెను. చాణక్యుండును, చంద్రగుప్తునకుం బభ్రముఎ 

చం్మదగుప్తు ఎ 
ని 

డాదిగ నారాజవంశము మూార్యనంశ మనంబడు 

చుండెను, 

వకొలకాసువుతవుు:-ఈమతమునకుం గ ర 
స) గి 

వూాలక్ దాసను మహాభక్తుండు. ఇదియు హరిదా 

సువుతమును బోలినదియే. హరిదాసుమతస్థులు 

వష బూజించి కస 4 తరాల (శ్రీకృష్ణుని బూజించి భో _కసల్పువారు మూ 

శ్రాసుమతస్థులు ఫ్రరాముసి బూజింతురు, ఇ్తంక్ను 
ద 
కొన్ని యాబారభేదములు గలవు, జపములందు 

అధ పను చే సారి 
భేదము లీక్ళష్ణ రామ నామజపములే [హా 

దాసువుతము మూడు (శు] 

వీరికి ముఖ్యమత (గ్రంధము “దశరత్ని నునునది. 

పరిమళ మున్నది (వ్రజనుండల[స్రాంతమే. 



మాలిగోతము 

వౌలిగో (తము; 

(హరిత ఆపగణము చూడుండ) 

వరౌషకగో తృము:- 

(నిధ్భవగణము మూడు(డు 

వౌషరీగ్మో తము: 
(నిధ్భవగణము చాడుండు. 

వౌలిసగో తము: 
(అగస్నల్ష ఉపగుణము చరాడుండు. 7 

వౌసోలియున్ సమాధి:-- ఇద దూది 
కాలపు 'కేను గొప్పవింతలలో నొకటి 06212 

దేశపు భూపాలుండోగు,.“Ma॥s0l॥1కి అను వారి 

సియరాజ్ఞి యగు 2౯ti0|812 క్రీ ము. 3౫3 
సంవత్సరము, ఆయశవురణము 

Hallearnassus అనుపురమున, నాయనసమా 

ధి నింతవై భనోవేతముగ సుందరభవన నిర్మాణ 

'మొునర్భి నిర్మింప జేానయట. ఈపేరునుండియే 

దుఃఖతయ 
చాల 

‘mausolium’ అనుపదము పిదప నేర్పడియె 

నంటు. 

రానురానడి [పపంచమందలి యానకాలుపు 

వింతలలో. బరిగణ్ంపం బడుచుంజెనంట, ఆది ue 

వె, పండెండవ శతాబ్లమునణుకు నిలచియుం నని 

చెహ్మంబడినది. 

క్ర వె. ౧౮౦౪ లో “knight of St john 

స్వాధీనపజు చుకొనుతటీ. 

గొన్ని మానర్చెలురాళ్ళసోపానములు మాత్రము 
శానంబడుచుండెనంట. అప్పు డట క్షజీ యను 

చేరుగలనామ ముండెనంట. దీనితాలూకు కొన్ని 

ముక్క్ా లింగ్గాండులోని లండనునగరమున (బ్రిటీము 

మభూజియమునం దుంచంబడియున్న వి, 

of Jerusalem 

2606 యం త్రపరికరములు , . “భాగములు 

యంగుమెన్సు క్రిస్టియన్ ఎసోసియె 
షన్ (youngmens christian associa 
4 9 6% +-.: అ జ స, ఒక జా వీలి tion):-ర్రది కై) స్తవులకై న సంస్థ సర్ ర్ 

యమ్బుగారు [క్రీ నె, ౧౮౪౪ సం॥ రమున స్థావిం 
చిం, వీరియుద్రేశము ka 9 స్తవయువకులు మాన 

సికముగన్సు కాయికముగను, నై జ్ఞానికముగను, 

నభివృదినందుట క్రిం "బె కవుత్య ముం గలియుండుట 
DP కె య 

యయున్నది. వీరి కనేకతావుల భవనములు గలను. 

ఇట్టిసంఘ మొకటి యిజీవల యంగ్ ఉమక్సు 

(క్రిష్టియన్ అసోసియేహషి” ననువేర నేర్చ్పడియున్నుది. 

యం తపరికరములు, యంత ని 

ర్లాణము, భాగవంంలు:.___ యం|త్రపరికర 
సముదాయము యంత్రము, అట్టివనేక భాగములు 

యంతముగా గలసియగును. యంత్రమనిన నవ 

సరములమేరకు వాటివాటిపనులను జేయుచు, 

యంత మొనర్పవలసినపనినిం బూర్హియొనర్చనగు 

యంతపరికరసముదాయము, అవగా వేక్వేజు 

రూపముల వాడంబడుచునే యుండెంగాని యిక 

లంపు గొప్పగొప్ప యంత్రము [engin] లలోని 

కర్శృమగురీతి సిశాలమున రచింపంబడుచున్న వియే 

యీవ్యాసంపుం (బథానాంశము,. యం|త్రకళావే త్త 

లిట్టివి నూటిని 'లెక్కించియున్నారు. పీట్ల రూప 

ములు వేర్వేజుతానులందు వేద్వేజబు రచయితలచేం 

'జేయంబడి యించుకభేదములు. గల్లియున్నను 

మొతృమున నొకేధర్ముముపై నాభారపడ్కి యొశే 

పనినిం జేయునవిగా [52016 principal] నుండు. 

గాన వాటియందున్న భేదములం 'బాటింపక వాటి 

వస్తుతత్వమునే గణింపవలసియుండును. 

యంతిములు 'వేర్వేజుపనులం జేయ వేశ్వే 

బుగం జచేయంబడును. వాటి యన్నిం 

మునకును *MAaChanism’ అని 'వేరిడియున్నా రు. 

కొన్ని మెకానిజములు చిక్కులుగ నుండుచున్న ను 
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నన్ని మెకానిజములు చిక్కు. (60116265) గా 

నుండుట కవసరములేదు. వీట్టయందు heels 

cranks మొదలగునవి యుండి చిక్కైుగ నుండి 

నను పద్ధతుల మోజుక నేర్చ్పజుపంబడినవే గాన 

నాపద్ధతులం జక్క. నెజింగిన వాటి విజతత్వము 

కాంప్లి కేకుడ్ స్థితిగా నుండును. అన్ని యంతిపరి 

కొరగములకు గమ్యస్థాన మగుకార్యము ‘conver- 

sion of motion’ అని చెప్పంబడీనది. అనగా 

‘A machine is an instrument by 

which one can change the direction 

and speed of a given motion’ అని 

యాం మున నిర్వచించి 
cn 

యున్నారు. 

యం(త్రళాఖవిదులు 

మెకానికల్ మూవ్ మెంట్సు (లేక mecha. 

nical purposes) నిమిత్తము motion ను 

నందించుసాధనములకు ‘mechanical move- 

ments’ అనెదరు, ఇట్టి movements వందల 

కొలది గాక వేలకొలందిగంగూడ నున్నను నవియ 

న్నియు reciprocating movement యొక్క 

యు, సర్లుర్ణలర్ నూవ్ మెంటు [circular mo. 

vement] రమొక్కొ_-యు, పతిరూపములు [mo- 

difications] అంగీకారరూపములు (adapta- 

tions] గాని యన్యములు కావు. రిసి ప్రోకేటింగు 

మూవ్మెంటు ఇటునటు ముందునకు వెన్మ_కు నడ 

చుచుండు చలనమును సర్కు్యలర్. మున్మెంటు 

వృతా కారమున గుండ్రగం జలించా చలనమునై 

యున్నవి. సిలండరునందు వీస్టన్ నుందునకు 

వెనుకకు నడచుచుంట రిసిప్రోశేటింగు మువ్నెంకే, 

చక ములు చుట్టుకొని తిరుగుట సర్కులర్ 

మువ్మెంకే, ఇవి రెండు నొకటి నొకటిగ మూర్చ. 

జనును, reciprocating move- 

ment ను circular గను, Circular move- 

అనగా 
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ments reciprocating గను మార్చ నగును, 

జట్లు మౌార్చంజేయు పరికరమునకు ‘౮rank’ అని 

వేరు. 

యంత్రము లెంత ౦౧1162166గా6 చేయం 

బడినను, ఎంతసులభ' మైనపద్దతిని 'జేయంబడినను, 

కొన్ని (Principles) కొన్నిధర్మముల 

వీలులేని నిర్బంధనలకు లోనై చేయంబడినవగుట, 

నందణుకుం చెలియనగుచు వేర్వేజు కార్యము లొన 

రృ నుపయోగింపంబడుచున్నవి. ఇవి త్యరితగతి 

నెక్కువపనిం. బూరే (జేయ నిర్మించి, యుపయో 

గించుచున్నా రే కాని, యాదిని నాగరికులుసై తము 

చేకితోం చేసిన నాటిధర్మాములమేరకే [Princi- 

ples] పనిచేయును పరిశీలించిన దోంపకపోదు. 

దాట 

యంత్రములస్టితి నిట్లుంచి యంత్రపరికరము 
యు ౧౧ 

లెన్ని శీదాకారములతో నెందజు రోచించినను 

వాటిపనుల ఫలిత మొక్కటియేయని మనసునం 

దుంచుకొనవలసి యుండును, 

నూరు యంతంపరికరభాగ ములు 

(one hundred mechanical movements 
or parts):— 

1 Lever of first order 
ల. Second 
3 ... third 
4 Revolving lever 

first order 
5 ... second 
6 ... third 

7 The inclined plane 
5 Wedge a double 

inclined plane 
9 Serew adoptation 

of inclined plane 
10 Pully of Two 

blocks 
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11 Pulley of three 
blocks 

12 Pulley of oneblock 

13 Another pulley of 
three blocks 

14 Multiple Sheave 
blocks 

15 The Chinese 
Windlass 

16 A rope twist lever 
17 An eccentrie cra- 

nk 
18 Jumping motion 
with pin wheel and 

bell crank 
19 Rope sprocket 

whell 
20 U- grooved wheel 

pulley 
21 Rope transmission; 
One whel] drives 

another 
22 Belt transmission; 
Pulleys revolve toge- 

ther. 

23 Cross-belt to drive 
pulleys opposite Ways 

2608 

24 Cone pulleys, Spe- 
ed Varied by shif he 

© 

25 Two - speed Step 
pulleys 

26 Two speed pulleys 
97 Two speed gear 
28 Friction gear 
29 Grooved friction 

gear 
30 Sprocket wheel and 

chain 
31 Link belt and 

pulley- 
32 V- Toothed gear- 

ing 

33 Oblique - toothed 
gearing 

34 Star wheel 
35 Star wheel gear 
36 Internal Spur gear 
37 Bevel gears 

38 Crown wheel gear 
39 Gear train 
40 Worm gear 
41 Spiral gear 
42 Rack and wheel 
43 Piston and Or 

er 

నూరు యంతహికర భాగములు 



నూరు యంత్రపరికరభాగములు 

44 Parallel motion 

45 Governor for Va- 
rying steam supply 

46 Compensating Go- 
vernor 

47 Flanged expansion 
Joint 

48 Flexible steam 
Joint 

49 Overshot water 
wheel 

50 Undershot water 
wheel] 

51 Breast water wheel 
52 Flutter wheel 
53 Pelton water 

Es wheel 
54 Water turbine 

55 Archimedean 
Serew 

56 Fan blower 
57 Hydraulic ram 

58 Hydraulic press 
59 Slip Hook 
60 Differential gear 

327 
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61 Adjustable feed 
rolls 

62 Pin wheel and 
slotted pinion 

63 Slow forward and 
quick return motion 

64 Slow forward and 
quick return motion 

65 Slow forward and 
quick réturn motion 

66 Sun and planet 
crank motion 

67 Ratchet wheel and 
pawl 

68 Reversible pawl 
69 Slow forward and 
quick return motion 

70 Regular and irre- 
gular reversals 

7i Rectilinear motion 
by a lever 

72 Lazy tongs used 
for gates and guards 
73 Example of toggle 

joint 
74 Heart shaped cam 
for reciprocating mo- 

vement 
75 Cam with groove 
to give Variable mo- 

vement 
76 Grooved cylinder 

Can 
77 Types of crank 

motion 
78 Angle joint and 

universal coupling 
79 Ball] and socket 

Joint 
80 Two forms of 

clutch 

81 Dead beat escape- 
ment 

82 Common type of 
band saw 

83 Usual type of cir. 
cular saw 

84 Hand - drilling 
machine 

FLU 

గ! స. 

నూరు యంత్రపరికరభాగములు: 

mm 
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85 Swivel Shackle 
$6 Types of turn 

buckles 
87 Grip tongs 
88 Sofety valves 
89 Valves for water 

and steam 
90 Lifting jock 
91 Conveyer screw 
9% Link belt bucket 

elevator 
93 Combination calli- 
pers; proportional di- 

viders 
G4 Gears of voriable 

speed 
a5 Blower with two 

fans 
96 Example of ball 

beaing 
G7 Three blade 56267 

propeller 

98 Lathe for making 
circular objects 

99 Hand emery grind- 
er 

100 Lever scales for 
weighing 

యంత (పతివ్టాంగములు; 

(అంగ ములు మూడు. డు) 

యంత్రృములబలము గుజ్జముల 

బలముతో బోల్సి కొలచుట; 
చేయుటకై నను గొంతశేకి (బలము) యుపయో 

గింపంబడుచునే యుందును. ఒకడు కొంతబరు 

వును మోయుటకు, మోసుకొనిపోవుటకు  నెత్తు 

టకు శకి యత్యావళ్యకము. నడుచుటకును శ క 

యవసరమే. 

క్ష పం 

ఈకకి ని “ఫోర్సు? (force) అనియును, 

(power) “పవర్ * అనియును, సాంగ్గపండితులు 

ద్వివిధమని పోల్సిరి. ఉదాః. ఒకం డొక పది 

2610 “య నవ కరోతి స వవ భుంత్తేతి) న్యాయము 

పెౌనులు _బరున్రగలజాతి 

ములో మూండడుగులయెక్తుగల యరంగుమోాంది 

"శెక్కించెను, మటియొకం ( రండవవాల డారాతినే 

యాయర(గుమోంది కెక్కించువజకుం బదునేడు 

సెశెండ్లు కాలము ప్టొను, ఇట్టితట్ మొదటివా(డు 

(1038 £h)=ముప్పది పూట్పౌనుల ఫోర్సు 
నుపయోగించెనని  తేలుచున్నది. ఈతం డీపని 
నై దుసెకండ్ల కాలములోంజేసెను. రెండవవాండన్న 

నో అంతఫోర్సు నుపయోగించినను, ఆతం డెత్తు 

వణుకు బదునేను సెకండ్ల కాలము పట్టునుగాన, 

(15 లి) రెండననానికన్న తష. 

నూండు రెట్లబలమును, థొకవంతు 

బలమును నుపయోగించిరని తేలుచున్నది. ఇదియీ 
ఏరికున్న బలవుగునేని రెండవవానికన్న మొదటి 

వాడు రెండు రెట్లబల మధికముగా గలవాడని 

చెప్పవచ్చును. ఇది బలము (force) నకును, 

ఫోర్సు (£0768) నకును ౫లభేదము. 

చ దుసెకెండ కాల 
లా cn 

"ఆండవవా! 

తొల్లి యింగ్లాండు దేశములో బరున్రులు మోయ 

బరున్రును పె 

కెగ్తుట కొకక్క-గుడ్ణము సాధారణముగా నొక 

మినిటుకాలమున నొకయడుగెత్సిన కె త్తంగలబరువు 

ముప్పదిమూండు వేలపొను లని *జేమ్చువాట్ * అను 

పండితుడు లెక్కిం3ను. మజీయు నాతండే కని 

"పెట్టన యాసవికియం[తములబలమును ఏ తెక్కం 

చి, యిన్ని గుజ్జ ములసామర్థ ర్థిముగల యంత 

మిదియని లెక్క_(గుదిర్చి, లోకమునకు. దెల్సిను, 

నేటికి నద యున్నది, 

గుజుముల నుపయోాగించూచుండిరి, 
ఠి 

“య వప కరోతి స 

యము; 

దానిఫలిత మనుభవించునని భావము, చేసినవారికిం 

జేసినంత ఫలమని యాం[ధ్రలోకోకి కలదు, 

స భుంకెతి న్యా 

__-ఎవ్వండు కవపడి వేయునో వాండే 
లు 



యకరము (వాండుక ) 

యకరము (వాడుక): 

(ఇక్ రము వూడుండు) 

యకసయగకరా (తము: 

(లొగాశీ గణము భూండుడు.) 

“యః కారయతి స కరోత్యైవ అతి 

నాషయనుః- నపనినై నను జేయించినవాండు 

“తాం జేసినటువంటినాలే. అన్యులచేం చేయించు 

టయుం దాం చేసిశనటులనే యని ఖభానము, 

యజాభుకిదేశము, జజాభుకిదేశ 
ము, జజా వౌలిదేశనుు యజాహూతి 
దేశము మహోబాదేశము్క, దాహల 
మండలము, బుందే లఖండము,బండె 
అండి? ఇప్పుడు బుందేలఖండము, లేక బండె 

లం డనంబడుచున్న దేశము. మనచేశమునం గాపు 

రము గుదిరిన యాచేశంపుః బ్రజలరు 6ాందిలీ 

లనుచున్నాము. కాలాంజరసర్వతము లేక రవి 

చితిపర్వత మిాదేశములోనిది. దీనిపిశంస పద్మ 

పురాణ, సర్ల ౧౭-౧౩౦ యందునను, నీవపురా 

ణము ' 5-౧౬  యందునవు, కాలాంజర్మపళంస 

కలదు. ఇట నీలకంళమహాబేనుని దేవస్థానము 

గలదు, అద్దానిపాశంస వామవపురాణనము ౮రి 

యందు గలదు. ఇటంగల కోటితీర్థమును (కరో 

0 రము, అటనే మృగధరమను చేవస్థానమును 

బిసిద్ధములు, వా సప వ్యాధా దశా ను 

మృగాః కాలాంజరే గిరా! చక వాకా స్పరద్దీ వే 

హంసా స్పరసి మానసి! యేజన్నీన్ జాతాః కురు 
శేతే చాహ్మణా వేదపారగాః॥” అని చెప్ప 

బడిన సప మృగములుగ  జన్నించినతా విదియే, 

౦దు బున్గుల నగ్తింతురు. గొపయా, తాసలము, 

వ. స వ స్త 

ఈదేశమందు శుకి మళీనది చెప్పబడినది. దా 

నిని కర్తావతి లేక కియానా యనుచున్నారు. ఈనది 
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దశ్నీణోత. రములుగం |బవహించు చు వీఛండేలుర 

రాజ్యమును రెండుగ విభజించు చుండును, అందు. 

దూర్పు భాగమునందు గాలాంజరదు ర్ల ము, అజయ 

గడ్ కోటలు నుండినవి, పశ్చిమభాగము మహో 

త్సవదేశము. (దీనిని “మహోబాా యందురు) 

ఖజూరానగర మిం చున్నది, శుక్ర మతీనదీ[పశంస 

వసుచరిత్రయందు గలదు, 

మహోత్సవనగరము *మహోబా యాయె 
నంట, దానినుండియే చేశమున కంతకు నా వేరయ్యె 

నంట, ఇది యకోవర్శ యనువాడుకనామముగల 

చంద౦వర్శు మూలపురువుండుగాలల  ఛంజేలు 

వంశంపురాజులకు రాజధాని, చంద్రవర్మ ౮౫ దేవా 

లయముల నిర్మించి కాలాంజరస్పరమునం గోటం 

గల్లు నందురు, ఈతండు సంవత్ ౨౨౫ యందు 

జన్మించెనంట, ఆయనచే నిర్మింపంబడిన శాసనముం 

గల కోటితీగ్థమందలి మయొకశాసనమున ఛండేలు 

వంశంపు రాజులకు మూలపురుషుడు *నన్నుకులి 

డని కలడు. ఈనన్ను కబేవునికాలను క్రీ. వె. ౮౦౦ 

మొదలనియు, కడపటినృపతి కిరాత్సింగు పదు 

నాజవళ తా మధ్యభాగమువాండనియు ౧౦౬౨. 

నని చెప్పంబడ్ినవాండు గాన 

సీకిరాత్సిం గవరో తెలియకున్నది. ఈతనికాలము 

ననే కృష్ణమి[శ్రుండు (ప్రబోధచం|ద్రోదయనాటకము 

రచించినవాండు. కాలాంజర కే [తము రీ. వె. పం 

డొండవశ తొబ్బమున( దగవ్వంబడిన మదనసాగర 

పీరమునం దున్నది, కిరాతసాగరము పదునొకండవ 

శతాబమునం (ద్రవ్వంబడిన దనుచున్నారు. కోటలో 

నొకహిరణ్యబిందుతీర్థ మని కలదు, అది మహో 

భారతము, వన ౮౭ యందు. [బశంసింపంబడినది. 

ఇట నొక కాలభె రవవిగిహము ౧౮ చేతులు, 
మడలో. బుజలవేరు ధరించినది కలదు. ఖణూరా 

పురము క్రీ, వె, 
యందురు. 

౧౦౯౭ (కః వ్; 

౧౩ శతాబ్దకాలంపు రాజధాని 



యజాపహూతి దేశము 

ఛండేలురాజ్యమునకుం దూర్పున వింధ్యపర్వ 

తము దశ్నీణమున కీయాన్ లేక కాన్నది జన్మ 

స్థానము, పశ్చిమమున దతాన్ నది, యుత రమున 

టు. కాలాంజరపుర మిప్పుడు బాందా 

జిల్లా బబేనాడివిజనులో నున్నది, 

యజాహరూతిదెశవు; 
(యజాభకి, దేశము చూడుడు.) 

యజుర్వేదము:--వేదములందు శం 

డవవేదనుగు యజుర్వేదమును వ్యాసమహర్షి 

తనశిష్యుండగు వె శంపాయనుని నియమించి 

వ్యాఖ్య న నిచ్చెను. ఆయనయు, నాయన 

శిష్యప్రశీష్యులును, వ్యాఖ్యలు పూరి, యొనర్చిరి, 

యజుర్వేద మాదినుండియు శుక్లయజస్సు, కృష్ణ 

యజస్సు నని ద్వొివిధముగ నుండెను, 

శుక్ల యజుర్వేదమును వ శంపాయనశిష్యుం 
భాం వ్ 

డగు యాజ్ఞ నల్క్య్యర్షి చేవొనెను,. ఈతనికి దోడు 
బ్గా 0౫ 

గన్సు పిదపన్సు నితనిశిష్యులగు కణ్వర్షి మొదలగు 
వారు శుక్ల యజుర్లేదము నుద్దరించిరి. శుక్షయజు 

౧౧ యి ౧౧ 

ర్వేదమున మాధ్యందినశాఖ లేక వాజసనేయనాఖ 

యనియు, కణ్వుళాఖ యనియు రెండుభాగములు 

గలవు. ఈవేదమున నలుంబది యధ్యాయములు 

గలవు, మజియు నిందు. బదునేనుశాఖ లున్నవి. 

అవి ౧ మాధ్యందినులు, 

3 జౌద్దాయనులు, రో కాణ్వులు, ౫ శాశేయులు, 

౬ తాపనీయుల్కు ౭ కపోలులు, ౮ పొండరవ 

తులు, ౯ ఆవటకులు, ౧౦ పరమావటకులు, 

౧౧ పారాశర్యులు, ౧౨ వై నేయులు, ౧౩ బె భే 
_ రా యా 

యులు ౧౪ జౌభేయులుు ౧౫ జాభేయులు నని, 

౨ జూబొలులు, 

శుక్తయజుర్వేదమున మంతిములు ౧౯౦౦ 
య జ 

లును, వాలఖిల్యులు, ౬౯రం మన్న భాగమున 

గలను, దీనిశ్రాహ్మణమునకు _శతపద(బావహ్మాణి 
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మని వేరు గలదు. అందునుండి యుపనివస్తులు 

పత్యేక ముగ రచింపంబడినవి, శుక్ల యజుర్వేద 

మన్ని లక్షణములతో స్వతంతిమునం దనరుచుం 
(బ్రల్యేకవేదముగ నలరారుచుండును, పాదస్వరము, 
కాత్యాయనము నను రెండుకల్చ్పసూ(త్రము లీవేద 
సంబంధములు. 

బ్రింక గృప్టయజుర్వేదమును నె శంపాయ 

నుండు తనళిష్యులగు ౧తిలిరి ౨ మె(కావరుణ- 
నం రై 

రులకును చరక్క _ఆహ్యోరక్క కఠ, పాొచ్యకత, 
కవిష్టలకళ వారాయణీయ, వారతంతవ, శ్వేత, 

జౌపమన్వవ, శేతతర,  వారాయణీయరులకును 
(హో రా 

నొసంగి వ్యాఖ్యలం బో9త్సహిం చెను, 

ఇందుం ది త్తిరి త్రై క్రిరీయ మనుభాగము నుద్ద 
రిం'చెనని తో c SR eg ఆతండు తనశిష్యులగు 

ఖాండికేయునకును జౌఖకునకుసు నొసంగి వ్యా 

ఖ్యానములం చేయించెను, అం దింకను ఖాండికే 

యును శీష్యులగు నాప స్తంబ కూడాతన సత్యా 

పాఢ హిరణ్య కేశి నౌఖేయరులును, పాల్గొని 

ముగించిరి, 

మజీయు మైతావరుణు(డును, తనశమ్యులగు: 
ర్త 

వారాహారి యు మానవరి యు దుందుభ రియు 

శాకేయర్షి యు, హోరిది వేయ యు శ్యామ 

రియు, ఛ్యా మాయనీయరి యు, వ్యాఖ్యాత లయి 

'వేదవ్యాసనియమిత కార్యమును ముగించిరి, 

కృష్ణ యజుర్వేదమున మంతభాగమునం దిరు 

వది రెండు శాఖలు కలను, అందు ౧ చరక్క ౨ ఆ 

హ్యరక్క, 3 కళ ఈ పాచ్యకళ, ౫ కనిష్ట లకఠ, 

౬ వారాయణీయ, ౭ వారతంతవేయ, ౮ జౌప 

మన్యవు ౯ పాత్క ౧౦ నెండినేయభాగములు 

తమతమవ్యాఖ్యానక ర్హలగు నాయాబువుల'వేరం 



యజుర్వేద ము 

బరంగుచున్నవి. ఈపదిభాగములను సర్వసాధారణ 

ముగ “చరకళాఖి” లని వాడుచున్నారు, 

ఇటులనే మంత్రభాగమున మానవ, వారాహా, 

దుందుభ్య ఛాగోయ, హోరి దవేయ, శ్యామాయ 

నీయ శొఖలాబును, “మెైతాయణీయశాఖి) 

లనువేరం బరంగుచు, మైతాావరణర్జి శిష్యుల పేరు 

లం బరంగుచున్నవి, మజీియును యజుర్వేదమం[త 

ములలో నివేయగు కాలేయ, కా త్యాయనీయ, 

హిరణ్య కేశీయ, భారద్వాజ, ఆప స్టంబు లను 

శాఖలు ఖాండిశేయులను సామాన్యనామమునం 

బరంగుచు, ఖాండికేయర్షి శిష్య లై దుగురు జేరు 

లను జౌ'ఖేయులనుశాఖ జౌఖకర్రి జేరను బరంగు 

చున్న వి, న 

బ్రటుల చరకులు ౧౦ శాఖలును, మెతాయ 

ణీయశాఖ లాజున్కు ఖాండికేయశాఖ లై దును, 

జాఖలేయశాఖ మయొకటియుం గలసీ యిరువది'రెండు 

శాఖలు, క ఎ్రవ్షయజుర్వేద మం[తభాగమునందు. 

గలవు, ఇందలి బ్రాహ్మణము వమూమూలుగనే 

“విధి యసియు, “అర్గవాది మనియు ద్వివిధముగ 

నుండును, మొత్తమున యజుచ్వేద మంతటినుం 

డియు నూటతొమ్మిది యుపనిషత్తులు గలిగెనంట. 

యజుర్వేదము ౮౬ శాఖలు ౨౮౬ అను 

వాకములు, ౧౮౦౦ యజస్సులుు, ౧౯౮౭ ప్రక 

రణములు. ఇవి మరియును కృవ్ణయజుర్వేదమును 

(తెరి, రీయళాఖి యనివాడుదురు, ఇది సంహిత, 

బాాహ్ముణము, నారణ్యకము నని త్రివిధము. 

సంహిత రర ప్రశ్నలు, బాహ్మణమున ౨౮ ఆర 

ణ్యక్మున ౧౦ మొత్తము ౮౨ ప్రశ్నలు. 

ఆపస్తంబ, బోభాయన్క సత్యాపాఢ, హిరణ్య 

శేశీయ, భారద్వాజ, వైఖానస కల్పసూత్రము 

లాబును, క ప్రయజుర్వేదసం బంధములు, 

తల్లి? 

2618 యజ దతుండు 
ద్దు ద 

అల్ యజుశ్చాఖ అ విశ్వబ్రాహణులు--- 
వీర విశ్వకర్మసంతతిలోని సనాతనర్షి సంతతివారని 

చెప్పంబడినది. యజశ్శాఖవారి మతధర్మ్మగంథము 

నకు “సనాతనసూతిమనివేరు. వీరియందు శ్రి 
యవర్ల మనియ్యు దారుకావర్ష మనియు రెండు 

వర్ల ములు చెప్పబడినవి, (విశ్వే బోహ్న్మ:ులు 

చూడు(డు 

కుతి) యవిశ్వే[బాహ్మణులు పర్యాయవృతి నా 

రనియు, : వీరిది నిష్ణుసంతతి యనియు, కాళీవీళ 

మనియు జెప్పంబడినది. వీరియం దొక్క_సనాతన 

గణమును నం డై దుగోత్రములును గలను. 

దారుకావర్ల (పువిశ్వబాహ్మాణు లాదివృతి నా 

రనియు, వీరిది మయసంతతి యనియు, పరాశక్తి 

వీఠ మనియు జెప్పంబడిరి. ఈమయుండే మయ 

వాస్తుశ్నొ స్త్రమును రచించెననియు, నాతండే వార 

మున కధిపతి యనియు వీరనెదరు. వీరియందు 

రై వతగణము, విశ్వతోముఖగణము, వర్గకిగణము, 

అనుమవూనుషగణము నను నాల్లుగణములును, అం 

దిరువదిగోతిములును గలవని వాప్పబడినది, 

యజ్ఞదత్తుండు:--కపస్వియగు (బ్రాహ్మ 
ణునికుమారుండు బుషి, తలిదండ్రులు (గుడ్డి 

వారు, కడువృద్ధులు. వారియందు భక్తిగలవాం 

డు. దశరథుండు వేంటాడంబోయి. తలిదండ్రుల 

దాహాశాొ నికె యొకతుంబతో నీట ముంచుచుండ 

నగుచుండు బుడబుడళబ్ద ముక యెనుంగువలనం 

గల్లునదిగం దలంచి, 'చౌణమునవై వ, నాబుషిపు 

తుండు మడిసెను. ఆతనివేరు యజ్ఞ దత్తుండు. 

వృద్ధులగు బువీ,.దంపతులు దుఃఖమున మునింగ్శి 

పుతికోకము భరింపలేక శరీరములు విడచుచు. 

దమపు(త్రునిం జంపి తమి్మయాపదపాళ్లే సినన్ఫపుని 

పుత్రకోకముచే మరణించునటుల శాపమిచ్చిరంటం 



యజ పంచపల వములు 
జా య 

దళరథమపహారాజునకును నట్టి దుఃఖకరమరణమే 

క్రీరానులక్షణుల వియోగమువలన సంభవించె 

నంట, 

యుజ్ఞపంచపల్ల 
(పంచపల్ల నములు మాడు(డుు 

అడు అ ఇయ తి యఃజ్ఞపురము (ఇప్పటి జొజివూర్); 
ఉత్క_లదేశము (ఒరిస్సా న కటకంజిల్లాయందు 

నె తరిణీనడిసె నున్న మొకపట్లణము, ఇట యా 
ర ద లు షా 

వరాహ టేవస్థానమును, జేయం౭బడిన 

గల్తీనది. 

దీని నిపుడు “జాజపూర్” అని నాడుచున్నారు. 

దీనింగూర్చి మహాభారతము, వనపర్వము ౧౧౩ 

అధ్యాయమునం గలింగ దేశమందలి పురముగ వర్ణం 

పంబడినది, 

అందు. 

పెక్కుయజ్ఞ ములనుండియు నీపేరు 

ప్రిట యజ్ఞ వరాహా దేవస్థానమున కెదుట యజ 

వేదికయందు (దశాళ్వమేధసుట్టమున) నై తరణే 
లు య 

గోదానము లొనర్తురు. మజియు విరజాళక్ర పీఠము 

ప్రసిద్ధము. అటంగల గదాధరవిమ్షుదేవుని పాదముల 

సెల నాభిగయయందు గయావరో తపితృకర్శ 

లొన రురు. 

యజ్రములు:.__ దేవతా ప్రీతిగా నొనర్చు 

నగ్ని క హో త్రకార్యము స మనంబడును,. పాక 

య తము లేండును, వావిర్యజ్ఞ ము లేండును సోమ 

యజ్ఞము లేడును గలసి యజ్ఞము లిరునదియొక 

టిగ చెప్పంబడీనది, వాకయం మత స్మారాన్నీ 

యందు. చేయంబడునవి, పసల. ముర సా రా 

న్నీ జొపాసనాగ్నియందుగూడం  జేయబడునపి, 

ఇవీ సోమరహితములు, సోమయ శ్ఞాములు- బ్రివి 

శ "0 తాగ్నియందు( 'వేయంబడు రెండుసంస్థలు, 

తయ ములు నిత్యములుగం జెప్ప బడినవి, 

అనంగా నకరణపత్య వాయజనకములు. (చేయ 

నారంభించియు వదలివేసిన నపాయకర మగునవి,) 
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ముణియు నష్యద ముక యర కర సుక 

గలవు, అశ్వమేధయాగము రాజసూయము, 

పొండరీశము, బృహస్పతిసవము, చె నము మొద 
ఊఉ 

లగునని. 

ద్రంకను సీయతముగా. జేయవలసిన యజ్ఞము 

లెదు కలవు, అవి పంచనుహాయజ్ఞ ము లనం 

బడును, అవి ౧ దేనయజ్ఞ ము (నిత్యొపాసన 
జర వి, హోమము) 2 పితృయజ్ఞము (తర్పణము పితృ 

శాద్ధములు, ్రిది వసు రుదాదిత్యరయాపులగు వీత 

రుల నర్చించుటు 3 భూతల ద ము. బలులు. 

రో మనువ్యయజ్ఞ ము. అన్నదానము, భోజనమి 

డుట్క అన్న శాంతి. ౫ బవ్మాయజ్ఞము- వేదా 

ధ్యయనము అనయా వేదళాస్త్రములం గాం 

చెముగొంచెముగనె న నన్నిటి నొకసారి వరుసగ 
హూ 

బరఠించుట, 

సోమసంస్థలేండు. (శ్రౌతాగ్నియందు (వేల్చెడు 
యజ భేదములు. ఇవి ౧ అగ్ని హోమము, 2 అత్య 

న్నిష్టోమము, 3 ఉక్ట్య్వము, ఈ పోడక్సి ౫ అతి 
వ అ 

రాతము, ౬ అప్తార్యామము, ౭ వాజవేయము, 

యజ్ఞపరా హైకాదశి:..... మార్లశిరశుద్ద 
యేశాదశి, ఉత్కలచేశమందలి "నె వె తరణీనదీకీ్ 

మందున్న జాజిపూర్ (తొల్లింటి యాజపురము) 

యజ్ఞ నరాహాశ్నోత్రమై యున్నది. ఇది పవిత్రస్థలము. 

బ్రటం బెక్ష_౦ డిదినమున యజ వరాహెశాదలీ వత పా త్ర ర 
మాచరించి, గోదానములను, ముఖ్యముగ గవిల 
గోదానముల నొనర్తురు, (పండుగలు చూడుడు). 

యజ్ఞవాన్గో తము:...._ 
(కొశికగణము చూడుడు.) 

యజ్రవాహగోో తము:__ఇద అగస్య 

సంతతి, అగస స్రపా్రగ్గణములోని యజ కాహాగణ 
ఎట? ౧ ద్ర న 

ముగ జెప్పంబడిననోతిము. ద్ని కగస్త్యం దెద్దు 

చ్యుత, స్త వాహ యిని ప్రవర రూపము, 



యజుండు 
a 

యజణజుంయతు'._ తండి రుచి ప్రజాపతి తల్లి 
య య 

ఆకూలి. (ఈమె స్పాయంభువమనును కూతురు.) 

సోదరి దక్రీణ, కారణాంతరమున నీత డీమెనే 

వినాహమాడవలసివచ్చి వివాహా మయ్యెను, ఆ 

మిథునము దోషరహితమని రకీంపంబడెనని చెప్పం 

బడినది, 

పీరికి బం(డెండుగురు పుత్రులు ౫ల్లిరి. వారికి 

6యాము లని వేరు. మజీయు నీయజుండు విష్షు 

'దేవునియవతారమిని పొప్పంబడినది. ళు. 

పం[డెండుగురును స్వయంభువు మవ్వంతరమున 

'దేవతలై యుండిరి, 

యటఘాన్ కత్తులు; 

'దేశంపుం గత్తులు. శెండుదారు లిరుదెసలం గల్లి 

యుండును, 

ఇసి టర్కీ 

యుడారి (Desert):— ఎడారిమైదాన 

ములు నిష్ఫృలవంతము లై న బయళ్లు, ఇసుకచేత 

నాక )మింబంబడిన 'తాన్రలు., వ్యవసాయమునకుం 

దోటలకు. బనికిరాక వదలివేయంబడినవిగ నుం 

దును. అతికీతలము, నత్యుష్ణము గల్లి నిర్ణలములు 
ల ౧ జ 

నె యుండెడిని, చెల్టుచేమ లుండనితావులు. జీవ 

నివాసములు లేనిప దేశములు, 

షహాోరా ఎడారి గోబిఎడారి, దశ్నీణధువ 

ప్రదేశములు నిందు కుదాహరణములు. 

యుతి:--బిహ్మామానసపుత్రులలొ నొకడు. 

'కారణాంతరమున. 

నహావ్వునికి( బొయంవదా దేనియందు. 

జంద)వంశంపుముహో రాజగు 

గలిన 

యార్వురుఫుతు)లలో జ్యేష్టుండుగ జన్మించి, 

పూర్వవాసనవలన విరకు(డు, యోగి, జయ 

నె రాజ్య 'మొల్లక, 'వడలిపోయిననాండు, ఈతని 
టయ 

2615 యతిరాజ వేంకటావార్యుండు 

తరునాతవాండగు యయాకి నహూుషునకుం బిదప 

రాజ్యాధిపత్యమునకు వచ్చెను, 

యుతిపాణము:. సంగీతశాన్ర్రుము 

నందు జెప్పంబడిన దశపాణములలో నొకటి, 

ఇది ౧౦౧ తాళములు (ప్రసరించు ఆబుయతులు. 

(దశేపోణములు చమూడు(శు 

యతి (ప్రాణము యతు లాబువిధములు, 

(౧) సమయతి _ ధృత -_ లఘు-గురు-ఫ్లుతములలో 

నేవై నను సమానజాతియ ముగ (000 లేక 

111 లేక ఓపీ మొ॥) అంగము గలది, 

(౨) (సోతోవహయతి:. ఆదియందు గొంచెముగ 

నుండి (క్ర మముగ రాను రాను గొప్పదియగు 

"తాళము (6 ౦12, మొదలగునవి 

(3) గొపుచ్చయతి:- గోవుతోశవలె (2 10౪ 

ఇటులు నుండుతాళము, 

లలి న్ (ర) పివీలికాయతీ:-చీమువలె (2 అ ౦ 1 2 ఇటుల) 

నుండు తాళము, 

(౫౧ మృదంగ (మదడ్జెలవల్ఫె యలి;._ (0 1210 

ఇటుల) ఆద్యంతములు తక్కు_వగన్సు మధ్య 

'పాచ్చుగనునుండు తాళము, 

(౬) విషవుయని:. ఆదియందు గురుస్తుతములును 

అంత్యమున లఘుధృతములు. గల్లి విషమా 

కారముగ నుందు తాళము. 

యతిరాజ వేంకటాచార్యు (డు:-అంధ్ర 
కవులలో నాధునికలందు బరిగణింపంబడిననాండు* 

(ఈవై హవ బ్రాహ్మణుడు, తం|డి'పేరు పెరుమాళ్లా 

చార్ఫ్య్య(డు, 

రాజము హేం్యద్రవరాధ్యముండును, పద్మనాయ 

కుండును (అనగా వెలమవార్సు నగు కోన తిమ్తూ 

రాయణింగారను ప్రభువు (పోత్సహింప నీకవి 



యతిరాజులు 2616 

“ముకి చింతామణి యనువేర జగన్నాధమాహో 

త్మ్యమును (బబంధముగ రచించెను, 

యతిరాజులు: 

(రామానుజీయవై పవ గురుసాంప్రదాయపరం 

పర చూడు(డు.) 

యతులు: సద్భరచనయందు యతులను 

విశ్నోసించెదరు. వేర్వేబులాకుణికులు వేర్లేటు సం 

ఖ్యల యతులం'డెల్సిరి, అప్పకవి తన యప్పకపీ 

యమున ముప్పదియొక్కయతుల 'నెటింగించి యు 

న్నాడు. ఇతర లాక్షణికులు సాధారణముగ 5౧ 

యతు లనిరి, 

౧ సరసయతి 

9 సంయుక యతి 

3 వర్ల యతి 

రో దేశియయతి 
౫ ఎక్కొ_టియతి 

౬ పోలిక యతి 

౭ చక్కట్ యతి 

౮ అనుస్వారయతి 

౯ా స్వరయతి 

౧౦ సరసస్వరయతి 

యతులు 

౧౧ యావళియతి 

౧౨ బువ్న 

౧9 మావళియతి 

౧౮ (ప్రభుయతి 

౧౫ విభాగయలి 

౧౬ సాభాగ్యయతి 

౧౭ [పాసయతి 

౧౮ భిన్నయలతి 

౧౫” (పాదియతి 

౨౦ అభిన్న యతి 

౨౧ అభేదయతి 

9.9 మ? 

౨3 నిత్యసమాసయతి 

౨౮ ప్పుతయతి 

౨౫. ఆదేశయతి 

౨౬ వికల్పయతి 

౨౭ అనునాసికకల్పయతి 

౨౮ కాకుస్వరయతి 

౨౯ 

50 అఖండయతి 

3౧ శంకధుగణయితి. 

అప్పకవి తన యప్పకవీయమున వివరించిన నలుబదియొక్క_. యతులు 

స్వరయతులు వండు, వ్యంజనాక్షరయతులు వ్యంజనాక్షరయతులు 

౧ ౨ వర్షయతి ౧౧ బుబుయలి 

౨ స్వరపిధానయతి 9 బిందువు ౧౨ పిత్యేశయతి 
3 లుప, విసర్షస్వరము ర తబ్బవవ్యాజము ౧౩ భిన్నయతి 

ర బువ్వళి యతి ౫ విశేషము రోలో వకతరీయతి 
౫ బుత్టీసంబంధము ౬ అనుస్వారసంబంధము ౧౫ అభేదయతి 
= బుత్వసామ్యము ౭ అనునాగికాక్ష్షరము ౧౬ అభేదవర్ల ము 
౭ వృద్దియతి ౮ మువీభక యతి ౧౭ 

వ్యంజనాక్షరయతులు ౨౧ ౯ ముకారయతి ౧౮ సరసము 
౧ పాణియతి ౧౦ మవర్ల విరామము ౧౯ సంయు కి 



“యతో ధర్మ స్త సతో జయఖణి 2617 యత్యా(శమ భేదములు 

వ్యంజనాక్షుర యతులు ఉభయయతులు 

౨౦ అనో నోవ్మసన్ని x దేశ్వనిత్వ సమాసము ౧౨ ప్లు తాక్షర యుగళము 
౨౧ వికల్పసన్టి ౬ నిత్వ్యయతి పోసయతి ఒకటి 

ఉభ టా ౧౨ ౭ రాగమసంధి ౧ పోస సయతి 

౧ యుమ్మదస శ్రచ్చ్ళబ్బయతి ౮ విభాగము స్వర 
౨ పరగరూపవ్వు ౯ నామాఖండము వ్యంజనా ౨౧ 

ప్తె పాది ౧౦ పంచమిోనిభ క్రి ఉభయ ౧౨ 
to] నిత్యసమాసము ౧౧ కాకుస్టరము పోస ౧ 

రం 

సంగీతశా, న్ర (స్రు మున కౌొళ ప్రసార మున వడ్యతులు: —- ౧ సమయతిి 9 (సోతోవహయతి, 9 నోపు 

చృయతి, ల am ఎగ వమృుదంగయళి, ౬ విషమయతి, 

“యతో ధర్మ స్తతో జయళి :- ఇది 
సంస్కృత భామయందలి లోకోకి,, 

'తావున జయమని యర్థము. ధర్ముపివ_ర్తన మున్న 

'తాన్రన జయము సిద్ధించునని భావము. 

ధర్మ మున్న 

'యత్సరభ్య స పబ ననూతి 
రి 

తంత్కంఠే నిబధ్యతేతి” న్యాయము: 
వీంపుసె . జాగా లేకపోతే మడక గట్టుదురని 

"తెలుంగుసామెత కలదు, బోకైనను వహింపక (దప్పని 

దని భావము. 

బ్రంకోను “తరుమలతాతాచార్యులుగారి ముద) 

భుజముం దప్పినా వీంపుతప్పి దని వేజొకలోకో 

కీయుం గలదు, 

యు త్కృతక న దనిత్య మితి న్యా 
— ॥ 

యము: వది కృతకమో (చేయంబడినది 

యో యది నిత్యముగా నుండునది గాదు, 

అనయా గొంతకాలమునకు నాశన మందునని 

భావము. 

ఒకవసువ చేయంబడుటయన నొకరూపముగ. 

'జేయంబడినదని భావము. ఆరూపము నందుటతో 

జాసి కర్త మగు నావముమును గల్గుననియుం సొంత 
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కాలమున కారూపనామములు చెడి పూర్వరూప 

మున దొ"ల్లింటిపదాక్థమునం గలిసిపోవు ననియు, 

నదియె నాశన మనియు నెబుంగునది, 

'య(త్సాయః శ్యూయతేతి న్యా 
యము: ఏది సర్వోసాధారణముగ వినిపించు 

చుండున్నో యదే నిజమని లోకులు [గ్రహించు 

చుందురని భావము. కాని యిందు సత్యముగానిి 

యసత్యముగాని యుండవచ్చును, నిజము నిలకడ 

మోందం డెలియంగలదని తెలుంగుసామెతయు. 

గలదు, 

యుత్యాశ్రను ఖేదములు (పది):-- 

యత్యాశిమము లేక తురీయాశ)మనమున సన్యా 

సాశ్రమమని భావము. అడై, వ్రతసిద్ధాంతమున స్తారు 

లలో దశవిధములు. మానవునకు (బ్రహ్మచర్యము, 

గార్భస్థ్యము, వాన ప్రస్తము గడచి, తురీయా[శమ 

(చతుద్ధాశ్రమ) మగు సన్యాసాశ మున బ్రవె 

శించుటం గాన దీనిని తురీయాశను మనియు, 

నిర్హీ తదశకమగు యతులను (నియతులు పదింటిని 

దీక్షగా? బూసినవాండు గాన యత్యాశమ 

మనియు, కావ్యుక ర్మవిముక్తు. (విడచుటు డగుట( 

గాన సన్యాసాశ )మమనియు దీనికి చేరు లయ్యెను. 

మళామ్నూయ'శేతువను |గంథమునందు తుర్భా 
శమము పదిభేదములుగ( చెప్పబడినది, 



యత్యాశ్రమ భేదములు 

౧. తీర్ధులు- శ్లో! త్రివేణీసంగమేత్నే! తత్వమస్యా 
శ స దిలశ్షుణో! స్నాయా త్త ళా భావేన ఆర నామా 

స ఉచ్యశే! 

౨, ఆశమి.శ్లో॥ ఆశమగ్రవాణే పాధే! ఆళాపాశ 

వినర్ణితః। యాతాయాకవినిర్ముకః1ఏపు అక్రమ 

ఉచ్యతే! 

. వనీఎక్లో॥ సురమ్యే నిర్ణనస్థానే। వనేనాసం కరో 
య జ థి. 

తి యః! ఆశాబంధవినిర్ముకొ వననామా స 

ఉచ్యతే! 

శ 

ల, అరణ్య-క్లో॥ అరణ్యే సంసితో నిత్య! మానస్టీ 
గం థి 

నందనేననే। త్వ కా సర్వ మిదం విశ్వ! మరణం 

పరికీర ఇతే! 

© 

00 

శ ౫, గిరి. న్లో వాసో గిరినలే నిత్యమ్! గీకాధ్య 

యనతత్సరః। గంభీరాచలబుద్ధిళ్చ గిరినామా 

స్ ఉచ్యతే! 

. పర్వత. శ్లో॥ వస న్పర్వతమూలేషు! (ప్రౌఢం 

జానం బిభరి యః। సారాసారం విజానాతి! 

పర్వతః పరికర, స్ట్! 

౭. సాగరుండు-న్లా! తత్వసాగరగంభీరో। జ్ఞానరత్న 

పరిగ్రహాః। మర్యాదాం నైవ లంఘేన। సాగ 

రః పరికర లే! 

౮, సరస్వతీ. శ్లో! సర్వజ్ఞానరతో నిత్యమ్! సర్వ 

వాదీ కవీశ్వరః। సంసారసాగరాసార। హసా=. 

సౌహి సరస్వతీ! 

౯, భారలీ-క్లో॥విద్యాభా రేణ సంపూర్ణ |స్పర్వభా 

రాన్ పరిత్యజన్ | దుఃఖభారం నజూనాతి! 

భారతీ పరికర తే! 

౧౦. పురీ. శ్లో! జ్ఞునతక్వేన సంపూర్ణ | పూర్వ 
తత్వప'భ స్థితః పర బహ్మిరతో నిత్యమ్! 

పురీనామ స ఉచ్యకే। 
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6 ry డు యత తిష్టతి ధర్తాత్తా తత దేనో 

పి తిషతి:_ ఇది సంస్కృతభామయందలి 
0 

లోకో కి, ధర్మచింతనంగలవాం డెచట నుండిన నచ 

టనే పరమేళ్యరునితేజస్సు నుండునని భావము, 

“యతార్భృతి స్తత్ర గుణాల ఇతి 
అనాలి 

న్యాయము: చక్కని యాకారముండిన 

తాన్రననే చక్కనిగుణము లుండునని యర్థము 

మర తీణములుం గలతావున దురుణము లుండు 
౧౧ ౧ 

ననియు సల్లక్షణములుం గలతావున సద్దుణము 

లుంకుననియు భావము. 

“య | తార్భావగతి రస తత్ర సందే 

హస్య కా కథా?ి:9ది సంస్కృతభాహయం 

దలి లోకో క్రి, అర్థమే 'తెలియకపోన్రచుండ(ంగా 

సందేహమున కట తా వెక్క_డ? సంచేహముగల 

నిమి త్తమే "లేదని భావము, 

యుథ్యా కతున్యాయుము:. దీనిని 
యధాతధన్యాయ మనియ. నందురు. (ఎట్లో 

యట్లు 
యధా చేవ స్తథా భక్షః (దేవుండెట్లో భం 

డును నికు. 

యభాగుణ _స్తథానామః (గుణము లుం 

డునో చేరు నకు కల్గును.) 
య ౧ 

యధా వీతా పత: డి x ధా వీతా తధా పుత్రః (తండి య్య్తై 

వాడో కువూరుందును నట్టవాండెం 

యధా మాతా తధా సుతా (తల్లి యెట్లిదో 
౧" ట 

కూతురు నట్టిదే) 

యథాభాన సభా దేవః (భావన యొట్టిదో 
"దె నము సటిబే. 
ర eo 4 

యధారాజూ తథా పిజూ; (రా జెట్టి నాకో 

పిజలు నట్టివాశే.) 
J లు 



యథావీజం తధాజ్ఞ్టారమ్ (విత్తన మెట్టిదో 
మొలవడం అట్టిదే) మొదలగునవి యథా 

తథాన్యాయములు. 

యధథాజితు:_అర్రి, చంద, యాదవ 
అలానే 

తతియుండు, తండి వృష్టి, వీశామహాు(డు 

సాత్వతుండు, (లేక సత్వశళృతుండు). కుమూళు 

శని అనమిక్రుండు ననువారలు, అనమి|త్రుని 

కుమారుడు వేజొక కిని గలడు, ఇంకను నన 
మిత్రునికుమూాళ్ళు నిమ్ము (శ్ఫు వృష యనువా 

రలు, (వృష చూడు(శు 
af 

యథార్థమున కేడు అలోచన లక్క 
ఈఆయుండదం:__ 

(ఆంధ్రలోకో ) 

“'యథార్జవాదివిరోధి:__ 

(లోకోక్సి) 

యథావిధిన్యాయము:._ ఇట్టివియే 
యితరన్యాయములును కలవు (చూడుండు) 

యథావిధి [విధియెట్టా యబులను]న్యాయము, 

యథాస్థాన [మామూలుతా వదియోయచట] 

స్యాయము, 

యథాధర్మ [ధర్మ 'మెటులనో యట్లు) న్యా 

యము. 

యధాశక్తిసహగవమునము:-- 
[ఆంధలోకోకి ] 

యదభిధిత్సి తం తదభిథియతాం ఫలే 

వ్యకి ర్భవిస్యతి త్రి న్యాయము: ఒక 
అలలే 

నిషయముంగూర్చి యెవ్వ శెంత( జెప్పినను దాని 

నిజవుగుసిలువన దానివలన గల్లీన (ప్రయోజనము 

నుండి తెలియ నగును, నిజముగుసిలువ యుపయోా 

2619 

'ననువారలు, 

యదుళాఖాతత్రియులు 

గమువలనం డెలియనగునుగాని దానింగూర్చి 

యన్యులువల్కెడి మాటలవలన న్య్యియిచుటం 

దగదని భావము. 

'యదశ్వెనహృతం వురా త త్సశ్సా 
ధ్గారభఃప్రావుం కెనపాయెన తరు 

యాత్” ఇతిన్యాయము:- ఒకని గుజ్జము 

నొకండు దొంగలించి యొక్క. పాజీపోయె నంట, 

దాని నొకగాడిదపై నెక్కీ_ వెంటం దజుసుకొని 

పోయిననా( డెంతపయత్నించినను ప్రయోజన 

ముండదు. 

ఉన్నతసాధన మధమసాధనముచే నతిక్రమింపం 

బడదు, (అనయా జయింపంబడదని భావము 

“యది హృదయ మశుద్ధం తస్య 

సర్గం విశుద్దస్ు': ఇది సంస్కృతభావ 

యందలి భకక . మనస్సు మంచిది కాకపోయిన 

నంతయు వికోధను యని భావము, 

యదువు: అత్సిసంళతి, చం[ద్రవంశంపు 

వృత్సియుండు. యయాతిమహోారాజుపుతుంండు. 

తల్లి చెవయాని. ఏకోదరు(డగు సోదరుండు తుర్వ 

సువ. భిన్నోదరులగు కోదరులు (సవతితల్లి యగు 

శర్మిష్టవలన్స దృహ్య్యుండు, అనువు, పూరుండు 

(యయాతి చూడుడు. ఫిత్రా 

మహుడు నహుషనుహారాజు,. కుమాళ్ళు సవా 

స్రజిత్తై, కసువు, నలుడు రిపుడ్కు నను 

వారలు, యదువునకు, నతనిసంతతి వారికిని తండి) 

శాపమువలనం దం|డిరాజ్యుము రా లేదని చెప్ప 

బడినది, సోదరులలో యదువు చ్యేష్టపుతుండే, 

యదుశాఖాక్ష (తి యులు? 

(వప్రియకులము చూడుడు. 



య దతం త్ర ద్దతం గతమ్ి 

'య ద్ధతం త ద్గతం గతప్:.- 
ఏది గతించిపోయినదో యది గతించి (యె) పోయి 

నది, అనంగా గతించినదానికి వగచి ప్రయోజన 

ముండదని భావము. 

'యధద్ధ్రృహె య దసేకం చక్టు స్త 
దభావే గృహేపి తదపేక్షతేతి న్యాయ 
పరర రని యున్నట్లు జూచుటకు నేత్రములు 
కావలసీయుండునో యది లేనట్లు. జూచుటకు 

గూడ నేత)ములు కావలసియుండు ననిభానము. 

అనగా నున్నట్లు జూచుటకుంగాని లేవటుం 
ne ౧౧ 

జూచుటకు. గాని నేతిములు మూలమని 

భావము, స్త్ 

య ద్విశేషయోః కార్య కారణభానో 
=సతి బాధకే తత్పామాన్యయో రపి 
అతి న్యా యము: ఒక ప్రల్యేకరిస్థితి 
యందలి చిక్త సంకల్పము కారణముగ (గల్లినకార్య 
'మొకవిధమగు పరిణామమని యెజుంగునది. ఇందు 
వల్ల నిది సర్వమునకు సొముదాయికోముగురీతిని 
గల్లినకారణ కార్యములు 'కానేరన్ర, బ్రశు యకా 

లము, లేక సకాలము, వర్హానుకూలత్త్క ఎరున్రల 
(ప్రాశేస్యము మొదలగుపరిస్థితులందలి పయత్న 
ములు కారణములుగ( గల్లీన విత్తులుచల్లుట 

(వాలములందు) యొక - కార్యము, (అవి మొలచి 

పెరిగి కాచుట) గాన నట్టిపరిస్థితులను పాటింపక, 
సామాన్యముగ విత్తులు చల్లుట యంతయు నొకటి 
గనె భావింపరాదు. అట్టి వి శేషపరిస్థితంలు లేనివో 
వీక నములు చల్లుకారణను, నవి నాటి మొలచు 

కార్యమును, సామాన్యముగం గారణ కార్యము 
లుగ 'బాటింపవలనీయుండును, ఇట్టసందర్భముల 
నీన్యాయము వాడుదురు, 
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యనుదంస్టువుదినములు;- వ్యాస 
మన్మర్షి 'జేసనీేఫాగవతమున వసంతర్హుదినములను 
పూర్వ భాగ(పుదినములుగను, శిశిరబుతువు పూర్వ 
భాగంపుదినములను యమదంష్ట్రదినము లని వా 

డౌను. అనంగాం జల్లని నీతకాలము మాజీ వేడి 

యగు నుష్టకాలము ప్రవేశించుట వసంతర్నుప్రారం 
భామున జరిగెడిని, అశ్లే వేడికాలము (నర్గములు 
సహా మాజి చల్లనిశీతకాలము ప్రవేశించుట 
నిశిరబుతు! పారంభమున జరిగాడిని, ఈమారు 
లందు శరీరముల కాయాసకరమునుు నపాయకర' 
ముంగూడ్ నై యుండునటుల రోగము లతిశయించి 

యుండునని భావము, ఆఖుమాసముల కొక్రత్రతిం 
గల్లు సీమార్పు సంవత్సరమున గల్లుమార్సులలో 
బలమెనది గాన యనునికోరలదినములని యూయన 
యనెను గాంబోలు! (చేవీపూజూ ననరాతములు 
చూఢడు[ను,) 

యమదూ తగ్యోతము:__ 
(కుశిక గుణము చూడుండు,) 

యుమద్దితియః...._ దినిని ఛాతృద్వ 
తీయ యనియు నందురు. కా _్రికశుద్ధ ద్వితీయ, 
(పండుగ లు, పర్వములు, వతదినములు 
చూడుడు.) 

జ్ యనముస్తంభగో తను. 
(భ రద్య్వాజ ఉపగణము చూడుండు) 

రసము నకుసు అష్టాంగయోగములలో 
నొకటి. యోగ శొయ్రసంబంధము, ఇది యహింస, 
సత్యము, అస్తేయము, ఆర్జవము, తమ, ధైర్య 
మ్కు శౌచము, బ్రహ్మచర్యము, మి'తాహోరము, 
దయ యని పది తెజంగులు, 
౧ అహీంసః_ అన్నములను హింసీంపకుండుట. లది 

మనస్స్ఫువేత హింసం దలంపకుండుట నోటితో 



యనుము 

పీంసవచనములు వల్క_కుండుట్క శరిరముచే 
నన్యములను  హీింసింపకుండు నీతదీక, 
ఇట్టి యహింసను దీక్షగం బూని నడవినవారిని 

దుష్టజంతువులు సహితము బాధింస కుండునని 

చెప్పబడినది, 

a సత్యము- అసత్య మాడకుండునియతి, ఈదీతం 

గలవారు లోకమున గారవీంపంబడుచుందురు. 

ఆ. అస్తేయము:-- అన్యులసొత్తు నాశింపకుండుట. 

ల అర్జవము:-- లాభనష్టనులకు మోాదఖేదముల 

నందక నిశ్చలచితుడె యుండుట. లందు 
అ ర 

వలన మనోవికారవేదనలు బాధింపకుండునని 

చెప్పబడినది. 

౫ తమః అన్యులదోషములు తన్ను బాధించి 

నను సహించి శమించుట యనిభావము. శరీ 

రాభీమానము తగ్గిపోవును. 

౬. భై ర్యము:-- తాం జేయంబూనిన కార్యమునకు 

భంగములు. గల్లుచున్నను వీడక కార్యమును 

సాధింప (బయత్నించు ఖే ర్యము. ఈప్టటు 

దల కార్యసిద్ధి గల్పించునని చెప్పబడినది, 
రు ౧ 

౭ బ్రహ్మచర్యము!-- స్రీ సంపర్కమును మా 

నుట, మాన ఏలు. గానిచోం దగ్గించి మిత 

ముగ నుంచుట, ఇందువలన సామర్థ్య మతి 

శయించునని చెప్పంబడినది, 

౮ శౌచము:--(శుచ్చి, పరిశుభ్రత, స్నానాదులచే 
సరీర బహిశ్ళుద్ధియు, స్ఫాశాయామ (వాయు - 

ధారణచ్చే మునే నంతశ్ళుద్ధియు, రాగద్వేష 

రహితమనోవృతి, శ్రే మనళ్ళుద్ధినిం గల్లించు 

కొనుచు బరిళుద్ధులె యుండుట, ఇందువలన 

సత్వగుణ ముతిశయించునని చెప్పబడినది. 
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౯ మితాహారము;:-- అహారమున కారము, పులు 

స్సు తగ్గించి మధురాహోరమునుు ఫలములను 

మితముగ దినుచుండుట, ఇంకను గొొందణు 

యోగవేత లు తాము తినగలయాహారములో 

సగముమాతముం దినవలయు ననియు తక్కిన 

సగములో సగము (అనంగా నాల్లవవంతు 

జలముం దాగవలయు ననియు, తక్కిన 

నాల్లవవంతు పట్టందగినజాగాను వాయుసంచా 

రమునకు వదలివేయ వలయుననియు నియ 

మించిరి, 

యించును, 

వ్రందువలన నారోగ్య ముతిశ 

౧౦ దయ. (భూతదయ అందజణయందు నాద 

రణం గల్లీయుండుట, అనగా నసూయత లేక 

యుండుట. ఇది సర్వజన పీయు(డగునబ్లు చేయు 
నని చెప్పబడినది, 

ఈ పదిదీక్షలం గల్లియుండుట “యను మని 

యోగళాస్త్రు మునం జెప్ప బడినది, 

యను6యడుః అష్ట్రదిక్సాలకులలో దవ్న్ 

ణదిక్కు_న కధిపతి, వితృలో కాధినాధుండని చెప్పం 

బడినది. తండ వివస్వంతుండను ద్వాదళాదిళ్యా 

తృకుండగు సూర్యుండు, తల్లి సంజ్ఞాదేవి, (విశ్వ 

కర్ణ కుమారై. సవతితల్టులు ఛాయాదేవి, పద్మినీ 

దేవి. సోదరులు శనై శృరుండు, నై వస్వతమనువు, 

తోబుట్టువులు తపతీ (సంవరుణునిభార్య). కాళింది 
= అధ లేక యమున, (శ్రీకృష్ణునిభార్య. యమునిభార్యలు 

శ్య్వామలాచేవి, ఉర్మిలాబేవి. 

యముడు దవీణదిశాధిపతి. దిగజము వామ. 

నము. _ దిగ్గజముయొక్క_ భాగ్య పేరు పీంగల,, 

యమునియాయుధము దండము, 

నుహిషము. రాజధాని సంయమినీపురము, 

వాహానముః 



ఉఅయమునగిరి 

యమునగిరి; 
(యమునోత్త ర) 'తావునంగల భండారుపుచ్చపర్వత 

భాగమున కీపేరు కలదని రామాయణము కిష్కీం 

యమునానది జన్మించు 

ధకాండము రం అధ్యాయమునుండి తెలియు 

చున్నది. 

యమున పభావము;- యమునోత రి 

కొపేరు కలదని కూర్మపురాణము ౨-౩౭ యందు 

గలదు, 

యమున్ త్రరి;-యమునానదీజన్మన్థానము. 

భండారుపుచ్చహిమాలయళాఖయందుం చెక్కు. 

ఫాఖలుగ మంచు కోరంగి ప్రవహించు చిన్న చిన్న 

పివాహములకు దిగువగ “యమునోత రి యనం 

బడుతాను కలదు, 

యమెరిరత్న ము:=నలుపుకలనిన బ్రౌను 
రొంగురత్న ము. కోరండముజాతిది, ఐనాల గ్టిజాతి, 

పది ఒంటారియోలోని నెక్చాసునందును, [టాన్సు 

వాలుగనులయందును దొరకుచున్నది. 

యుయోతివ్రురపుం;- సంయు సన్యా 
ములలోని కాన్బూరునుండి మూండుమెళ్ళదవార 

మున యయాపిచక ఇవ ర్రిదుర్ల ముండేనతావునం 

జూపుచున్నారు. [శాకాంబరీ చేవ వతిము). ఇది 

ఖండేలుభూపతులనాడశు తిరిగి కట్టంబడినదుర్ల 

మంట. ఇంకను నుత్క_లదేశమున నొకతావును 

గూడ నీపేరునం జూపుదురు గాని యది యయా 

తికేసరి యనున్ఫపతినాటిదని తేలినది. 

యయాతివుహారాజు:--తండ్రి నహువ, 
మహారాజు, తల్లి పీీయంవదాచేని. సోదరు 

లార్లురు, (నహుపమహో రాజు చూడుండు) తండి 

రాజ్యమును జక్కంగాం బాలించి వేరందినవాండు.. 
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భార్య లిర్వారు. ౧ చేవయాన,. ఈమె శుకాచా 

ర్యునికుమారె. ఈమెయం దిర్వురు పుత్ఫులు 

కలిరి, 

౧ యదువు;-.ఇతనినుండియే యదువంశ మేర్చడి 

యెను, 

౨ తుర్వసువు:-పాండ్య, చోళ, కేరళ రాజవంశ 

ములు కలిగెను. [భుర్వసుండనియు నందురు]. 
"రెండనభార్యయగు కర్మిష్టా బేవి వృవపర్వుని 

కువూ ౭, ఈమెయందు యదుమహాోరాజునకు 

మువ్వురు సుతులు కల్లిరి, 

౧ దృహ్యుండు:- ఈతనినుండి గాంధారరాజవంశ 

మేర్చడియెను. 

౨ అనువు;-ఈతనిసంతతివాంయగు నుశీనరునిసుతుం 

డగు శిబివుహారాజువలన సౌవీర మద, 

కేకయ, అంబప్ట దేశ రాజవంశము లేర్చడి 

యెను, | మహారాజులు చూడుండు.] 

3 పూరువు;--ఈతనినుండ్ పాంచాల, బార్హదిష్క 

కౌరవ్య రాజవంశము లేర్చడియెను, కురుసంత 

వెత్రోని యువరిచరనసువునుండి వుగధరాజనంశ 

మేర్చడీయెను, 

మటేయు. బూరువునుండియే కాణాషయన, 

గార్ల శాఖాదులగు బాాహ్మణసంతతు 'లేర్పడి 

యెను, 

యయభయాతిముహారాజు పూరుని దనరాజ్య మున 

కభివీకుంజేసి తాను గొప్పతపం బొనర్చి మహో 

మహిమాయుతుంై , (బహ్మలో కాది దేవలోక ము 

లన్నియుం దిరిగినవాండనియు, నిందు)నిదయవలన 

నంతరివ్షమున నకతత్రలోక మనంబడు సద్భువన 

మున నుంజెననియుం జెప్పంబడినది. పూరువు 

సుతుండు జనమేజయు(డని వేరుణగలవాండు. 



యయుత్సు(డు 

యయాతిమపహారాజు తండి నహుషమహో 

రాజు, పితామహాు(డాయువు, స )వితామహాుండు 

ప్రురూరవచక ఎవరి, చందివంకు మొదటిరాజు, 

సోదరులు ౧ యతి ౨ యయాతి ౩ సంయాతి, 

రీ అయాత్కి ౫ ఉద్ధవ్రండు లేక కృతి ౬ వియతి 

యనువా కేక గర్భజనితులు, 

౧ యతి.ఇతండు మహాయోగియె రాజ్యము 

నేవీ ౦పలేదు. 

౨ యయాళతి.-రాజ్యము నేలిన మహారాజు, 

9 సంయాతి, 

బ్రంకను పూరువంశక్షత్రియుండగు శర్యాతికి 

సంయాతి యనువే రుండెను. భార్య వేరు వరాంగి. 

ఈతడు గన్లునికుమారు(డు. 

ళ అయాతి, 

౫ ఉదవుండు, లేక కృతి. ద్గనుః స్క, లక్ కృ 

కరకు వసుబేవునితమ్ముండగు బేవభాగుని 

సుతున $వేరు గలదు, 

౬ వియతి, 

యయుత్సుండు:-- ధృతరాష్టునకు 
వై శ్యద్ర్రీ (భార్య) యందు గల్లనపుతు)ండు. 

ధృత రాష్ట్రనకుం బిదప నిందిపిస్త మున కితండు 

ప్రభు వాయను, 

యలమంచకులగో తము: ఆర్య 

వైశ్యుల ౧౦౨ గోతిములలో నొకటి. (వైశ్య 

గోతిములు భూడుండు.) 

యలమందకుల(హైలమన్చకుల, ఇలమంచికల 

గోత్రము. వకారేయ (59) గోత్రము. శుచేయ 

గణము, సంస్కృృతగోత్రము, సాచేయస, 

-దె్వ్సపాయనర్షి , అపస ంబయజుళ్ళాఖ, ప్రమాణ 

గక మాద్యపి వరఖన్ల సమానగోతిములు. 

కస 
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శుచిస, కృష్షడె ఏపాయనస, వె భవేశ్వరుండు 
౯ (ca 

దేవత, వై భవకన్య భార్య, వ శేశ్సురము తపా 

నము. వై భవసరస్సు తటాకము. జపము కోటి, 

దీపములు ళం. శేతిసంఖ్య ౨౦. గోదానము. 

ఏలకులు వర్ణనీయము, 

యల్లోఫివర్ (Yellow Fiver) జ్వ 

రవుం:__ఈరోగము వోవమకాటునుండి వును 

మ్యలకు వ్యాపించునసి చెపష్పంబడినది, ఆ(ఫీకా 

పి సే మసముద్భోకీరపాంతములు, మెక్సికో, దఫీణ 

యమెరికాల, నటాంటిక్కు_ సముదితీరముల నిది 
య 

యగుపడుచుంనును, రం! లో 

నిం్హాండునం దగుపడినది, ౧౮౭౫ లో స్పానియా 

దేశపు మా।డిడ్ నగనరమునందుం దగిలినది, 

౧౮౬౫ సం! 

దోవు కటిచిన మైదారు దినములలో నూప్తము 

బయల్పశును, చలితో ౧౦౩ డిగీ )లకుల దక్కువ 

కాని జ్వరము తగిలి తలనొప్పి, నెన్ను, ప్రక్కలు 

నొప్పి, నాడి యదరుపాటుం గల్లియుండి రెండు 

'చేక మూండుదినములకుం బిదప శుంహేచరు త్య 

నొప్పియు శాంతించును, . 

అచిరకాలముననే జ్వరము తలమెతి శరీర 

మించుకం బచ్చం బడుచు భాధ తలచూపును. 

కొొన్నింటం గిముముగ6 దగ్గి రోగి జీవించును. 

కొన్నింట నధికమగుటతో మరణము సంభనిం 

చును, మెక్సికోయందు నూటికి ౧౦ మొద లిరు 

వదియెదు దనుకను, ఆఫికాయందు నూటి కణు 

వదివణుకును మరణములు. గల్గుచుండునంట. 

యల్లా సెస్ (Yellow Press): అమె 

రికా సంయుక్త రాష్ట్రాములందలి sensational 

[తీవియు] వా్రతలను వాయు నార్హాపతోకల 

కాంగ్లోయు లిడిన హేళననామము. ఆది నొకష్టూ 
డిట్టివాాతలను ‘Yellow kid అను చేరను 



యలోరివద్ 
య 

న్యూయా శ్రునగరమున ‘sunday world’ అను 

పతక పారంభీంచి (పకటించుచుంట సీ సే రిడ్రి 

రట, [యెల్లోజర్న లిజమ్ చూడుడు. ] 

యల్లోరివర్ (నది):.-బీనాజేశము నం 

చలి హోేయాంగ్లోనది కిది పృతినామము. 

యల్లోసి (Yellow 562): —_ఈపసుపు( 

బచ్చసముదిమును చీనాజేశమున వారి స్వభావ 

యందు “వ్వాంఘాయి” అనియెదరు, మందూ 

రియాబేశంపు టుత్తరంపుకెల్లగను, చీనా దేశము 

పశ్చిమంపు'కెల్లగనుు కొరియాదేశము తూర్పు 

సరిహాద్దుగను నున్న ఫశినిక్కుమహాసము[ద్రమునం 
దలిభాగము, ఇందు సంగమించు హాగేయాంగ్లో 

నది తెచ్చినపసుపుంబచ్చబురద దీనిం (గమ్మి సము 

ద) మంతయు. బచ్చరంగుగా నగుపడుట న్ 

రయ్యనంట, 

యవనదెశము:- 
(అశేవియా చూడుండు.) 

యవననగరము (యవనపురము):- 
కొితియవాడులోని జూనగడ్ పురమున కీ వేరుండి 

నటుల చెలియుచున్న ది. పురాణప్నసిద్దము గాదు. 

యననవురము (జవున్ఫూర్):__ 
బనారస్ పటణమునకు ళం మెళ్ళదూరమునందున్న 
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జవ్రున్నూ రనుపట్టణమున కి సే రుండెను, బహుశః 

మహామ్మదీయాకిమణమునుండి పేరుంగల్లియుండు 

నని తలంపంబడుచున్నది, ల్తంక నీపేరు లనేకములు 

గాననయ్యెడని, బనారస్ పట్టణమునకు నలుబది 

మైళ్ళ్గదూరమునంగల జౌన్స్పూరు తో ల్రింటి యవన 

పురమే. గుజరాతుదేశమున కతియవాడునందలి 

జూనగడ్ యననపురమే, యవనగడము, జవనఘడ్, 

జూన డ్ అయినది, 
యు 

2624 యవధాన్యంపుంజెట్టు (బార్లీ చెట్టు 

యవద్విపరాజ్యము: _హిందూ మహో 
సము[దమందలి జూవాద్వోపమునకుం దొల్లింటిపేరు 

యవద్వ్వీపము, యవద్వీపమనుమవూట జావాద్సీప 

మైనది. దీనిపశంస (బ్రహ్రాండపురాణము పూర 

౫౧ అధ్యాయమునం గలదు, 

్రీః వె, ౬౦౦ సంవత్సరములకుం బూర్వము 

గుజరాతునృ్భపతిపుతు” శు అజిశకుం డనువాండు 

యవద్వీపమున కేగి యంటం బిబలియున్న వ్యాధు 

లకు 'వెజుచి, దేశమునకు దిరుగు మరలెననియుం 

బిదప (క్రీ, వె, ౬౦౩ సంవత్సరమున గుజరాతుకుం 

జెందిన రాజవంశన్థుం డొకం డట కేగి నివాసుర్నడె 

దాని న్నాక్రమించె ననియు, జావాద్వీపంపుం దొల్లిం 

టిచరిత్కయందు( గలదు, 

దీనికి “సువర్ణ దీ(పి మనియుం బేరుండెనంట. 

చీనావా శేలకో “కళింగద్వీపి మని వాడుచుండి 

రంట, ఈద్దోఫమున “బోరోబందుర్ అనబడు 

'తావునం గడుంగడు పనితనముగల యిక డిబుద్ద 

విగవా ముండెడిదనియు, నది |క్రీ, వె. 750-800 
మధ్య కాలమున చేయబడిన దనియు. జెప్ప 

బడినది, 

యవధాన్యవు జెట్టు (బారీవెట్టు): 
లా. Hordeum Hexastichon; ఆం. 

Barley; స, యవః, యవక్షః పవిత్రధాన్యం. 

కొందణు మునిధాన్యం, మునిభత్షః, మునిభోజన 

మ్మనుచుందురు కాని యాపదములు నెవ్వరిధాన్య 

మునకు వరి ౦చెడిపదములు. యవలకుదోకగోధు 

మలనియు, బార్లీ వయ్య మనియుంగూడ వాడుక 

పదములు కలను, 

యవలు రోగుల కియ్య దగిన పథ్య మైనది. 
దీనిగంజి నిరోగమైనది, కంఠస్వరమును బాగు 
చేయును. బలము గట్లంచును, సమధాతున్రుం 



యవనులు 

గల్లించి మేహశాంతి నొనర్చును, దగ్గు వగర్చుల 
శ. 

నించుక శమింపంజేయును. విశేచనముంగానించును, 

దీనికి విబుగుడు నెయ్యి, పంచదార తెల్లయు 
తృ రేణికారము, నువ్వులనూనె యని ఇెప్పంబడినది. 

యననులుః యవనశబ్దము మహో 

భారతమున బలు'తానులం బేరొ_నం బడుటచేతం 

'బాళ్చాత్యవిమర్శకులు కొందణు మహాభారతము 

లోని కొన్ని భాగము లలెకాండరు దండయాత) 

'చేసినవిమ్ముటనే రచియింపంబడిసటు 
య 

(వాసియు 

న్నారు. ఏలయన గీ)కులను “యవను? లని భార 
తీయులు వీలుచుటయే యంట! ఇపు డీవ్యాసమున 

యవను లెవరని కెలుసుకొినునూలమునం గొం 

దజు పాళ్చాత్యవిమర, కుల  యభివ్రాయముల 

చెప్పన న లెగ్జాండరు దండయా తలను నెజుపిన 

యనంతరమే భారతరచనాకాల మను వాదపరిస్టా 

రము గూడ బై పోడస్టువలె (By Product) 

నిర్భోచింప ననువుకాలదు, 

గ్రీసు దేశమునకును, భరత చేశమునకును నన్యో 

న్య సంబంధము. గలుగుట య లాండరు దండ 

య్మాత్రతోడనే (ప్రారంభము కాలేదు. అంతకు 
మున్నెన్నో శతాబ్బములకుం బూర్బీము నుండియు 

సంబంధము  కలిగియే యున్నది. అది యొట్లన? 

పాణిన్యాచార్యుండు (క్రీ పూ, ౭ వ శతాబ్ద 

ముల|పాంతమువా(డని ఫొందబును, ౧౨వ శతా 

బ్బమువాండని వుజేకొందబును పూర్వ పాళ్చాత్య 

పండితులు [వాసియున్నారు. పాణినికంచు శాకటా 

యనుంజే (ప్రాచీనుం డనుటకుం బెక్కు_మారులు 

ఇాకటాయనునే పాణిని తన వ్యాకరణమునం 

'బేర్కొనియుంటయే నిదర్శనము. అట్టి శాకటా 

యనుండును, పాణినియును దమతమవ్యాకరణము 

నెన్నో సారులు యవనుళబ్బమును నాడి 

329 

లలో 

2625 యవనులు 

యున్నారు. పాణిని శాకటాయనులచే నెన్నో 

తడవ లుచ్చరింపంబడిన యవనళబ్దమే మహాభారత 

(గ్రంథకర్త యు దన్యగంథమున వాడియున్నా (డు. 

అ ట్రగుటం పాణిని శాకటాయన, మహాభారత 

(గంథములం బేర్కొనంబడిన యవనులు గిసు 

చేశీయులా? యవనులలిపి దుష్టలిపి, దుష్టలిపి. 

(౧) వారు భారతీయాచారవిరుద్ధముగ ముండ 

నము: జేయించుకొనుచున్నారు. (౨) శాకటా 

యనుండు యవనుల లిఫిని మాత్రమే వేర్కొ_ని 

నాడు. పాణిని నారిలివిని, వారివృత్సిన్తి వారి 

యాచారములను గూడం బేర్కొనినాండు, 

మహాభారతమున: 'బెక్కుతావుల పీరు యోధు 

లుగా బేర్కొనంబడిరి. 

ఈకారణములచేత శాకటాయనాదులకాలము 

నకే భారతబేలీయులకుం బాళ్ళాత్య దేశసంబం 

ధము కలిగియుండే ననియు |ప్రాచీనులు తేమ గంథ 

ములలో నలేబవియాచేశీయులన్నో [్రీసుదేశీయులనో 

"బేర్కొనియున్నా రనియుం దలంపవలసి యున్నది, 

పాణిని శాకటాయనులు మ్కనినలిపి దుప్టలివి 

యగుటచేత నయ్యది ఫానీషియాలివియో, కీల 

లవీయో యయియుండనోపు, ఆయవను లరబ్బు 

లయి యుందురని తలంపందగును. అరబ్బులముం 

డవముగూడ ఛారతీయాబారవిరుద్దమే, ఛారత 

దేశ మరబ్బుల దేశమునకు సమోపముకూడ నయి 

యున్నది, అందువలన నరబ్బులనే యవను లని 

భారతీయులు (వ్రాసియుండనోపు. కాని (గీకులను 

గూడ నిటీవల యవనులని వారిపాళ్చాత్యత చేత. 

(వాసియుండుట మూ కాదు. గాని యలె 

గ్ఞాండరు భారత చేళశముపై దాడి వెడలినపిదపనే 

భారతమున గొన్ని భాగములు రచియింపంబడిన 

వను[వాత మాత్రము సహేతుకము కాజాలదు, 



యవ।పమాణము 

| సుమి త్రావద్దనున్న జావాదీపమునకుC దొ ల్లీంటి 

వేరు యవద్వీసము, అచటి ప్రజలకు యవనులనియు. 
వేరు కలదు. 

యవపుమాణము:.___ యవధాన్యయు 
గింజయెత్తు, ఆజావగింజలయెత సి యాయుర్వేద 

వైద్యళాస్ర్రుమునందు. జెప్పంబడినది, 

(ఆయు ర్వేదమానము చూడుడు. 

యవరేఖ:_ 

(పురుపసాముదికము చూడుండు (ప్ర్రేసాము 

దికము చూడుండు.) 

యవలు వ్యవసాయము; 
నాంగ్ల మున “బారీ ’ (Barley) యనెదరు, చుల 

కని భూములమి:దం జక్క బండును, భూమి 

మెత్తగ దున్ను టావళ్యకము, హిమవన్నగనీమ 
లపై సమీతోన్లప్రదేశములనే గాక, శీతలపిజే 
ర్లు a 

శములందు(గూడ నీపంటం గాననగును. అహామదా 

పాదుజిల్లాలో నీపంట గలదు, తగుమాతిమునీ 
రిడంగల్లిన నీపంట మెరక భూములందుసై తము 

ఫలించునని 'కేలుచున్నది. వారమున కొకతటి 
మెరకభూములందు నీరు క్రట్టవలయును. తేమ 
నిలుపుక్నంగబ్లు భూములందు సహితము పక్ష 
మున కొొకతత్ నీరు కట్టవలయును, యకరముననుం 

బది మొదలు పది హేనుబండ్లవజుకు కుళ్ళిన 

యెరున్ర వేయవలయునని జెప్పుదురు. 80 మొదలు 
నూటుపౌనులవజకు విత్త నములం జల్లుదురు, పరి 

స్థితు లనుకూలించినం  బదునెనిమిదివందలపొనుల 

పంట పండును. ఇంతే గాక నొక టన్ను గడ్డి (పళ్వా 

హారము) కూడ ఫలించును, 'బ్రార్టీ మనుష్యుల 
కాహార మగుటకన్న గుణముల 'కాహారముగ 

నుపయోగించుచున్న ది, బజారులందు దొరకు 

“బార్లీ మీల్) అనంబడునది యీబార్టీ వే యని 
యుందురు, 

2626 యక్ఫోభ యో స్పమో దోపో, , “న్యాయము 

యవనవకారవ్య్యు___ లా. Hordeum 

సతత... జం, Barley salt. సం. 

యవజః, యవనాలజః,  యవభస్నం, యవళూ 

కథ యవణోర్కః, యనాగ్యజః, 

యనోద్భవః, 

యవాహ్నాః, 

యవలను, భస్మ మొనర్చి యం దుండితీయు 

లనణము. జఠరది ప్రి నిచ్చుననియు, తిదోవము 
లను హారిచచి, గుల్మరోగము, కఫరోగము, 

శాలలు, పాంకురోగ ములపై 6 బనిచేయుననియుం 

జెప్పంబడినది, 

యనొః (పకిర్ణా నభవంతి శౌలయు;:- 
ఇది సంస్కృతభావలోని లోకోకి, యవలు 
చల్లితే శాలీయభాన్యము 'మొలవవని భావము. 

వి తొకటి వేసే ౩ ట్రొకటి మొలచునా? యను 

తెలుగుసామెత కలదు. 

యవఐనరు(డుః.. అత్రి చంద్ర పూ 
రు సంతతికుక్రీయుఃడు, తండి భ' ర్మాశ్వు(శు, వీతా 

మహుడు నీలుండు. 

మజీయు నీపూరుసంతతియంచదే ద్యోమోథుపి 

సుతునకును, రెండవముద్లలుని సుతునకును, 

యవీనరుం డనువేరులే యున్నవి. 

యశ్యిసినాడి; 
(అహ్హైంగ యోగములు మాడుండు) 

“'యశస్తు రక్ష గం పరతో యకోధనైళి:- 
ఇది సంస్కృతభాషయందలి లోకో క్రి, యళస్నే 
ధనముగా భావించువారు దానిని జాగతగా 

రోఫీంచుకొన వలయును. i | 

“'యయశ్చాభయోః సమో దోషో న తేనా 
కక్స్ర్యో భవతీతి న్యాయము:._ ఒక 
దోషము (తప్పు లేక లోపము)  వాద(పతివాద 



యస్టిమధుకము (అతిమధురము) 

ముల లెంటియందు. గల్లియుండిన నావాదము 

లొండొంటి నత్మిక్రమింపం జాలకుంశునని భావము. 

యస్పిమధుకము (అతి మధుర 
వుం):.---లా, Glycerrhiza Glabra; sox. 

Liquorice r00t; హింది, మైదాలకిడ్కి సం, 

మధ్గుకం, మధుకః, మధుయసి మధుయప్టికా, 

నుధురసా మధురా, మధువల్లీ, మధు(్రవా, 

మధ్యూకం, మధూలికా, 

తియ్యగ నుండును. దీన్నిద్రవము  (మ్రింగుచుం 

డీన నూపిరింగొబ్టునొవ్పి కట్టుననియు, విదాహాము 

నడంచుననియు  విషదోషము విజచునవియు 

దగ్గు నడంచుననియు. జెప్పం-బడినది. ఇది గురినెంద 

చెట్లువేరని కొంద అనెదరు. 

యష్టిననము:_ఇప్పటిపేరు జేతియన్, 

వ్రీహారముళోోని గయమండలమున సు పాతీర్థము 

కడం దపోవనమున కుత్త రమున శెండు మైళ్ళదూర 

ముననున్న బాంమరరూ ల లము! (రాజగృహ 

మిటకు ౧౨ మెళ్ళుఎ) దట బుద్ధభగవాను(డు 

"పెక్కు..మాహోత్మరముల నగుపజచెనట. బింబ 

సారమహారా జిటనే చొద్ధనుతెస్వీకరణ 'మొనర్చె 

నంట, Ds తన పదునాజవయేట 

మగధసింహాసన మధిస్టీంచినవా(డు, తన యిరు 

వదితొమ్మిదవయేట నిట చబౌద్దండై తన ౬౫ వ 

యేట మృతి నందినవాండు. 

“యస్య దండ స్తత మహిషి : 

ద్రిది సంస్కృత భాహయందలి ల లోకో క, ఎవనికడః 

గజ్జి యుండునో వానిదే గేదె యసి "యర్థము, 

అనలా శేజె నెవడు తోలుకొనిపోవునో వాడిదే 

యా గేదె యని తాత్పర్యము, 

జి యజమానుని బోల్పలే దనియు, నెవ్వ( 

డు తోలుకొనిపోయిన వానికి స్వాధీనమై యుండు 

నదనియు భావము, 

2627 యన్( స్రుఅవరమునక. . .నొముములు 

“యస్య నాస్తి వృతో న తస్య పుత్ర 
స్య కీండనకాని | క్రియేన్తేతి సంతానము 
చేనివాని పిబ్లలకై యాటబొమ్మలు నయా 

లేదని యర్థము, 

అనంగా సంతానము వేనివాని ' కాటబొమ్మ 

లననసరమని భావము, 

యస్మాత్ జ్ఞానం (భవము స్తస్య 

(భాన్తః సమ్యకృ వేత్తి స సః వ అవిద్య 
యే యుపాధిగం గలవారి (అనగా. భ )మలనే 

నమ్ముకొనియున్న వారికి (భ్రమయే గతియగుంగాని 

వారు జ్ఞానవంతులై యుండినను నుండనగును, 

అనలా జ్ఞానవంతు బై యుండుట వేబు; 

భమయందుం దగులొ-నుట 'వేజు, జ్ఞానవంతు 

లై నను నొకప్పూడు భ్రమకుం జాలగుదురనియు, 

వారికి భొమయే గతియగు ననియు భావము, 

“యస్యోన్మూ లనాయ యస్య (ప 

సక్తి ర్భవతి త్రత్ర స్తస్య బలవత్వమితొో:- 

ఒకరిని నాశన మొనర్పవలెనని కోడి మజీయొ 

కరు వారికన్న బలవంతు లై యుండుట ముఖ్య 

మని భావము. 

“య సర్వజ్ఞ మాత్మానం మనుతే 

స నీవ మూఢ: 

సర్వజ్ఞుండనని _ నమ్మియుండునో వాండే 

మూఢంండని భావము. 

దాను 

యస్ (5) అక్షరమునకు( జెందిన 

కె క స్తవస్తీ నామములు: ——Sabina, Sa- 

bine లాట్నేదము. తొల్లింటి యిటలీనివాసు 

లగు సాబె న్ జాతి వీ త (సొటైను 
a wo) థ్ య 



యన్ (5) అతరమునకు.. , .నాముములు 

(స్రీలు సుందరులు, యోగ్యతం గలవారు పతి 

వి తాధర్మములను వీడనివారు.) 

Sabrina-లాటిన్సదము. దీనికి *నం702మజి 

అనియు రూపాంతరము కలదు. రోమకచక వరి 

యగు S6Ter1s వేరు. ఈతండు బిటనుచేశ 

మును జయించి యేీలినవాండు. యార్కుపుర 

మున 210 సంవత్సరమున మృతి నందిననాండు, 

Salome, Saloméa, Salmone-హీ(బూ 

పదరూపములు, శాంతికరమని యర్థము. (ఈప 

రులు) James the elder యొక్కయు, 

John the Evangelist గార్గయొక్క_యు 

తల్లి 'వేరు 

Sancha - లాటిన్సదము. పవిత్రత యని య 

ర్థము. 

Sapphero- గీకుపదము. పచ్చరత్న మని 

యరము, 

సు పహిబూ9పదము, వివరించునది 

యని యర ముః 

Sara, Sarah, Sar0tte-హి|బూపదములు. 

అబ్రహాము (దేవునిస్నేహితుండు భార్యయు, 

ఐజాకుతల్లియు నగు సారావేఠు, ఇందు. గల్లిన 

ముద్దువేరులు Sal, Sally. 

Sebastiana, Sabastiane- గ్రీకుపదము. 

పూజ్యురాలని యర్థము. Sebastian యొక్క 

(్ర్రీనాచకరూపము. 

Sebilla- లాటిన్స దము. బుద్ధిశాలియగు వృ 

ద్ధాంగన యనియర్థము,. దీనం గల్లిన ముద్దుచేరు 

Sibbie. 

Selima, Soloma- హీ(బూపదములు, 
ఛాంతియని యర్థము, 

Selina- గ్రీకుపదము. చంద్రబింబమని య 

రము. 

ణి 

2628 యన్ (5) అకురమునకుం. . నామములు 

Selinde- టూ టోనిక్కు_పదము. జయ 

మందినసర ఏ మని యర్గము. 
థి 

Septimia- లాటిన్సదము. నండవది యని 

యర్థము. న6ptimus యొక్క స్రీ వాచకరూప 
పదము. 

Seraphine- హీ|బూపదము. కాంతిగలదని 

యరము., లేక స్ఫురదూ)పి యనియర్ణము. 
థి : థి 
Serena. లాటిన్స్న దము. 

Seymourina-సవీనాంగ్గ పదము. Seymour 
యొక్క (స్రీ వాచకపదము. 

Shelah, Sheelah-హొ|బూపదము. భేదించు 

నది యనియరము, ఐరాండునందు. (బబార మం 
థి ౧౧ 

దినపదము, 

Sibyl, 510112, 5లులు, Sibille, Sibylla, 

Sibylle- లాటిన్సదరూపములు. భవిష్య ద్దాని 
వ్ల 

యనియర్థము. ఈ వేరు రోమక'దేశమున భవివ్య 
త్తు షా! తెలుప బ్రసిద్ధి వడసీన యొక వృద్ధాం 

గనవేరు. ఆమె కక్కా_లమున నావే రన్వర్థనామ 

మయ్యె నంట. నేటికి నాయర్థమే తెల్పుచున్నారు, 

(దీనిని 'ఏyble? అనియును, 'ర్వీb॥]) అనియును 

తెలియక దప్పువర్ల కఫ మము పా9తురంట, అది 

సరికాదు). దీనం గల్లిన ముద్దువేరు న10016. 

Sidney, Sydney. నవీనకల్సితపదము. ఇది 
(స్ర్రీలకుం బురుములకుల. గూడ వాడంబడుచున్న 

సాముదాయికొపదము. అనంగాంబురువరూపమును, 

స్వీరూపమును గూడ నివియే మైయున్నవి, 
ల్ 

Sidonia, న1డ0016-లాటిన్సదములు. సె 

న్పురసంబంధురాలని యర్థము, 

Simone, Simonette-హొబూపదములు. 

అణంకువణగలది యనియర్షము. 5012 యొక్క 

(స్రీనాచకపదము., 



యన్ (న) అతరమునరు.. . .నామాములు 

Sophia, Sophie- గీీకుపదములు. మంచి 

బుద్ధి గలది యని యర్థము, దీనియందు. గల్గిన 

ముద్దువేరు Sophy. 

Sophronia. గీకుపదము. దూరాలోచనంగల 

మనస్సుగలదని యర్థము, 

Speranza -లాటిన్న దము. ఆశయనియర్థ ము, 

Sperata- లాటిన దము. ఆశించంబడిన యని 

యరము, 
థి 
Stacy- ఐఇరిషుపదము. 

ఏte]12-లాటిన్న దము. నకతమని యర్షము. 

Stephanie, Stephana, Stephanine: 

Stefanie- గీీకుపదతాపములు, కిరీట ముంచ 

బడిన యని యర్థము. Stephen యొక్క స్రీ 

వాచక్పదరూపములు, 

Susan, Suzan, Susana, Susanna. 
Susannah, Susette, Susanne, Suzette, 
Suezanne, Sussannah- హిబూ)పదరూస 

ములు. చెంగల్వపూవనియో లేక తత్సంబంధసం 

తోవమనియో యర్గము. ఇవి St. Susan బువ్. 

'వేరుయొక్క (స్రీ వాచకవి ఇషరూపములు. ఆ 

బువ్. ముగ్గత్వమునకు రిశ్షకుండంట. 

కస టూ్య్య్యటోనిక్కుపదము. హంస 

యనియో, లేక హంసయాన యనియో యర్హము. 

Sydney, Sidney- నవీనకల్పితపదములు. 

ఇప్ పురువులకు, స్రీలకు గూడ నుపయోగించు 

పదములు, 

Sylvia, Silvia, Silvie-లాటిన్స్నదము. వన 

వాసి యనియర్థము. Sylvanus యొక్క స్త్రీ 

వాచకపదము, 

యస్ (5) అక్షరమునకుం జెందిన 

క్రైస్తవ పురుష నామములుః-..._ 

Sabine. లాటిన్స దము, 

3293 

2629 యిన్ (5) అతరమునకుం. . .నామములూ 

St. Laurence. same as lawrence- 
నవీనక్ ల్పితపదము, 

Salmon- హీబూవదము. ‘peaceble’ 

అని య ము, 

Salvador- లాటిన్చదము. “58౪7107? అని 

యరము, 

Samson, Sampson, Sanson- హిబూ 

పదము, ‘splendid sun’ అని యర్థము. 

Samuel- హి(బూసపదము,. ‘Heard of 

God అని యర్థము. 

Sanders, Saunders, Sanderson, 

Sanford- (గీకుపదము. ‘helper of men’ 

అని యగ్వము, దీని ము్దువేర్లు Sandy, Saw- 

nie. 

Saul- హి[బూపడదము. ‘demanded’ అని 

యషము. ఇజరీలుబేశంపు రాజుపేరు, 

Seated: 

Schomberg నవీన కల్పిత 

(ఉచ్చారణ Shomburg) పదములు, 

Scipio, Scipion- లాటిన్సదము, “381210 

అని యగము, 

Seabert, Sigbert- ట్య్య్యూటోనిక్కు పద 

ము. conquering ౫12 £ట 656) అని యగ్గము, 

Seaforth- టూూటోనిక్కు_పదము. దీని 

జర్మనురూపము ‘Sieg fried’ అని, ‘Conque- 

ring place’ అని యర్థము, 

Sealy- నవీనకల్సితపడము, 

Seaward. టూ్య్గటోనిక్కుపదము. ‘Con-- 

quering Guardian’ అని యరను. 

Sebastion- గికుపదము, ‘Venerable” 

అని రూ 

Secundus- లాటిన్సదము. *“న్ం0106ి అని 



యన్ (5) అశ్షరమునకుం. . .నౌమునులు 

Selden- నఏనక ల్సితపదము, 

Septimus- లాటిన్న దము. ఏండ వఅనియర్ణము, 

Serenus- లాటిన్నదము. ‘Peaceful se- 

rene అని యర్థము. 

Sergius - లాటిన్చదము, నలుగురుపోపుల 

క్ వేరుంజెను, రష్యాలో న్యాపక మెక్కు_వ, 

Seth. హీొబూపదము. నియమితు డని 

యరము. 
థి 

Seton ఉచ్చారణ §66- నవీన 

పదములు. ton అని (స్లాచిపదము) 
us 

Seward 

Sextus, Sixtus. లాటిన్ పదములు, ఆరన 

-యని య మక; అర్హురుపోపుగురుల కీషేరడంబడెను. 

Seymour - (ఉచ్చారణ 5660029 అని 

నవీనకల్పితపదము. 

Shadrach_హీ|బూపదము. ‘Gift of the 

Lord’ అని యర్థము. 

Shafto- నవినకల్సితపద ము, 

Shawn- ఐరిషుపదము, ‘Grace of Lord’ 

అనియర్ధ ము, 

Shelley - నవినపదము. ఒక యాంగ మహా 

కపిపేరు, 

Sherard- (ఉచ్చారణ నఏనకల్పిత 

సం] పదములు, 
Sherston, Shirley. 

Sylvan, Sylvanus- లాటిన్సదములు, 

అరణ్యవాసి యని 

యరము, 

Sylvester- (= as Si- 
las) St.Sylve- 
ster. అనువేరు 

గల మున్వ్వరు పో 
పుగురువులుండిరి, 

Sylvius- 

2680 యన్ (న) అశ్షరమునకుం. . .నాముములు 

Sholto- ‘sower? అని 

యరము, 

Sibbald, Sibel- టూ్య్యటోనిక్కు పదము, 

‘Conquering prince’ అని యర్థము, 

Sidney, Sydney- నవీన కల్పితపదము. 

స్కాచిపదము, 

Sigismund, Sigmund- ట్య్యూటోనిక్కు 

పదము, ‘conquering ‘protector అని 

యరము. పోలండు జర్మనీ లోనిభూపాలుర పేరు, 
థి 
Silas, [ Silvain, Silyanus, Silva, 

Silvester, Silvestre లాటిన్సదము (532006 

as sylvanus) అరణ్య వాసి యని యర్థము, 

దీని ముద్దు వేర్లు Vest, Vester అని, 

Simeon, Simon- హిబూ)పదము. విను 

నాండని యర్లము, దీని ముద్దుపేరు ను, Sims 
థి 2 ౧౧ 

అని, 

Sinclair 
స్కా-చిపదము 

Singleton 
ఆం పదము 

Sings by |. 

నవీనపదములు. 

Sol- టూూూటోనిక్క_పదము, సూర్యు: డని 

యరము. 

థి 

Soloman- హిబూపదము. peaceful, 

ఇజరీలు దేశపు భూపాలుని వేరు, 

Somers, Somerset- (ఉచ్చారణ Sum- 

mers, Summerset) నవీనకల్పితపదములు, 

Somer Ville 
Spence,Spencer | నవీనకల్ప్సితపదములు, 

Squire- నవీనము, ఇంగ్లాండు నుత రథాగ 

మున బివారము గలమాట, 

Stafford 
Stamford వవీనకల్సి తపదము Standish men, me 
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Stanilaus, Stanilas, Stanilaos- 
రవ్యనుపదము. పోలండు'దేశపు రాజుల'వేరులు. 

hans | నవీనకల్పిత పద 
tanton 

(ఉచ్చారణ Stahanton క 

Stephen, Steven- గీకుపదము ‘crow- 

ned’ అనియర్థము. దీని ముద్దువేరులు ‘Steve, 

Stevie’ అని యాంగ్గభూపాలుని చేరు, 

Stewart, Stuart 
Stirling _ నవీనకల్నితపదములు. 

Suleiman, Soloman- పదము కరబ్బీ 

-ట ‘peaceful’ అని యర్థను, 

Swayne, Swaine- టూూూటోనిక్కు_ పద 

ము, ‘Youth’ అని యర్థము. 

Swithin, Swithun.- 

పదము. ‘Strong friend’ అని యగ్గము. 

(5% Swithin బుమీ చేరు. 15th July 

ఈబుప్.దినము.) 

య్యాక్షపన్న లుః మహాభారతము, అర 

ణ్యపర్వము, సప మాళ్వాసమున యత్వుం డడుగు 

టయ్కు ధర్మజుం డుత రము లొసంగుటయు సంభ 

వింశెనని వివరింపంబడినది. దానికి “యత ప్రశ్నలని 

టూ్య్యటోనిక్కు 

వాడుకం గరలైను, కవి నలుబదియాబు (పశ్నలు, 

యధిస్టిరునిసోదరులు నల్వుకొకకారణాంతర 

మున నూర్భంజెంద, వారిం చెల్లి నొందించ 

యిశ్వుని నిర్ణ యముమేరకు నాతం డడిగిన నలుబది 

యాజుపిశ్నల కుతరములొసంగి నారిం చెల్లోకీం 

జేర్చంగలుగుట నెన్వరేని యడుగుచిక్క ప్రశ్నలకు 

“యశుప్బశ్న? లని వాడుక. గాసాగాను, ఇక్కాల 

మున నిది సామెతగ నున్నది, 

౧ సూర్యుని నడుపున చేది? బిహ్ముపదార్థము. 

౨ సూర్వుం గొలుచుచు( బరివేష్టించునా వ్వ 

రు? సురులు. 

26831 యత,(ప్రశ్నలు 

3 సూర్యాస్తమయ మేమిటను? ధర్మువు (విధి) 

వలన, 

ర నూర్న్గు ఏ? సతంవ సూర్యున కాధార మెడి? సత్యము, 

౫ ఏమిట శ్రోతొయుం డయ్యాడిని? శృతమువలన 

శ్రోతియుం డగును. 

మహిమ యేమిటం గల్గును! అతులతపంబు 

వలన, 

౭ పురువుం జేమిట సవోయయుతుం డగును? 

ధృతిచేత, 

౮ బుద్ధిమంతుం డగుశెట్టు? బుధనేవవలశ, 

౯ దేవభావ మెట్టు గలెడిని? అధ్న్యయనమువలన, 

౧౦ సాధుభావ మె ట్రగును? అధికవితశీలము 

నుండి, 

౧౧ అసాధుత్వ మెట్లగును? విశిష్టవృత్ని వీడుటం 

వ్సి, 

౧౨ మనువ్యత్వ మెట్టు గల్లును? మృత్యుభయ 

సంగతమున, 

౧౩ జీవన్మృతు. డెట్టివాండు! దేవాకిథి వీత 

భృక్యాదుల కీడకం దాం దినుచుండువాండు, 

౧౮ భూమికన్న నెక్కువయైన చేది? తల్లి, 

క్స 2 : ౧౫ ఆకొసముకన్న బొడనై న దెవరు? తండి 

౧౬ వాయున్రకన్న ద్వరితముగ వ్యావించునదేది? 

మనస్సు. 

౧౭ గడ్డికన్న తరచై నదేడి? చింత (ఖేదము. 
C5 ర్లు 7 

౧౮ నిద్బించుచు గనుమూయని దెద్ది! ముచ్చము, 

౧౯ జన్మించియు. 'చేతనత్సముం బొందని దేది? 

అండము (గుడ్డు 
“జ్ 

౨౦ మూపముం గల్లియు హృదయము తేని చేది? 

'రాలిరూపము., 

౨౧ వేగముతో వరి ంచున చేది? నది, 

౨౨ దారినడచువారి బంధు వేది? సార్థముం 



యత్ష(ప్రశ్నీలు 

౨౩ రోగార్తునిబంధు వెవరు! వై ద్యుండు. 

౨౮ గృవాస్థుబంధు "వెవరు? సత్క_శతము, 

౨౫ ధర్మువునకుం గుదురేది? దాశీణ్యము, 

౨౬. కీరి కాళియ మెయ్యది? దానము, 

౨౭ స్వర్హమునకు మార్గ మేది? సత్యము. 

౨౮ సుఖమునకు మార్ష మేది? సత్చ్రవర్త నము 

(శీలము). 

౨” పురుషున కాత్మయగువాం జెవండు! అత్మ 

జండు, 

50 నరునకు దె విక్ర మైనచుట్ట మెవరు? సద్భార్య, 

9౧ నరునకు జై తన్యము 'దేనినుండి కల్లును? 

వాయున్సనుండి, 

9౨ నరుడు ేనింబూని యనవద్యత నందును? 

దానముం గాపొడి. 

33 గొప్పదగు ధర్మ'ముయ్యది? అహింస. 

౨ర ఎయ్యది యెల్లప్పుడును మాసిపోక పడియుం 

డెడిని? యోగకర్మము, 

5౫ చేనిని విగ్యిహించినం బిమోదసిద్ధి కల్లును? 

మనోగర్వము. 

9౬ ఎవ్వరిసాంగత్యము సర్వత్ర 
నిలచును? సుజనసంగతి. 

విశ్ లము.గార్ 

9౭ లోకమున ది క్కె_వరు? సజ్జనబ్బందము. 

9౮ అన్నో దక ము లుం గల్గును! భూమ్యా కా 

శములనుండి, 

3౯ విష మున నేమి? విప్రధనము. 
జ అల గి ళం శాగద్ధవిధి సమయ మెద్ది! విప్రాగమము. 

రం సర్వోజన్మవ్రీయు. డౌటగును? గర్వ ముడుగుటం 
య 

ర౨ కోకరహితుం డెట్టగును? కోధము నడంచి, 

లోకి అగనంతుం జెటగు వు? లోభ మడంచి. 
యు య 

రారో సుజ యెట్టగును? ఆశను వదలుటంజేసి, 
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spt పురుపశ్టువాచ్యు. డెట్టివాండు! సంపూర్ణ 

కీర 6 గలవాండు. 

౪౬ సర్టోధని యెవడు?  పియావ్రియనులు, 

సుఖదుఃఖములు, భూతభావిశార్భములు, సమ 

ములుగ నెంచు నాతండు. 

యక్ష శ్రరోగము (Tuberculoises):— 

దీని నాయుక్వేదమున “రాజయత్షు) యనియు 

ననుటం గలదు, సూమ్మజీవులవలనం గల్లీ యతి 

త్వరితముగ వ్యాపించు నంటువ్యాధి. అన్ని దేశము 

లందు నీతో స్పభేదములం 'బాటింపక వ్యాపించి 

యున్న వ్యాధి. దీనిని *క్షయదస్షు”, అని దగ్గులలో 

నొక భేదజాతి( నాయుర్ల్షేదమున వఏవరింపంబడి 

వేరు వ్యాప్తి నొందినది, 

ఈన్యాధి మనువ్యులకే గాక అవులు, ఎడ్లు, 

సావురములు మొదలగు కొన్నిజాతుల 

పఠశులకుగూడ నంటుంగాని, కోతులు, మేకలు 

దీనికి లోంబడకుండుననియ్యు జనసమ్ముక్ష మెక్కు_న 

గను విశాలము తక్కు.వగను నుండ్కి మొకరు 

వీల్చినగాలియే యింకొకరు వీల్చం దటస్థించు' 

నిజుకుషట్టణములందు, వాయుపసారము చక్కల 

లేని చీశటింక్షు, మద్యపాన మధికముగంగల (పదే 

శములు, ఆహారలోపముగలతాన్సలుు తయరోగ 

మున కాటప ట్రనియు, నెండ బాగుగం గాయు 

ప్లైటూ శరోగాభివృద్దికి బనికిరావనియ్యు. నిది 
య ౧౧ థి 

వంశ పారంపర్భము సంతానమునకు గ ల్లు వ్యాధి 

కాకున్న నీరోగముగల తల్లిపాలు (దావుటవలన 
య 

mn ద్ద అష తే హో నిశువ్సనకులహూడ సీఘాోోరవ్యాధి సంభవింపవచ్చు 

ననియు, గొప్పవై ద్యులు పరిశీలించి "తెల్పియు 
CQ. 

న్నారు. దీనినూక్షుజీవి దళముంగల్లినకణిక వలె 

నుండుననియు తూర్పుపడమరలకుం గిటి? అక్కున 
యుండి సూర్యరశ్మి చక్క-( నింశలోనికి వచ్చు 

నిండీ రోగమునుండి నివసీంచువారిని రశ్నీంచు 
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ననియు నెండ యీసూక్షుజీవులం జంపు నెరి 

వంటి దనియు నొక న నప ట్య్యూబర్ల్కో-యిసీ షి 

వై ద్యశీఖామణి యిటీవల నయున్నాతు 

జ్వరము దగ్గు ఆయాసము, చెమటల్సు శరీ 

రము శుమ్మించుట్క రక టీణము, శ్వాసకాసలు, 

కఫోదేకము, అగ్నిమాంద్యము, _జిహ్యాయం 

దరుచి, బలహీనత లీరోగలక్షణములుగ నన్నీ యో, 

కొన్ని యో రోగియం దమరియుండెడిని, ఈనూ 

తృజీవి భాసకోశెములనే గాక యితరావయవ 

ముల గూడ నాశయించియుంశుంగాన రోగి 

కళ్ళలో లెక్కలేని సూక్యుజేవు లుండుననియు, 

కళ్లి యెండి చిన్న రేణువులుగ గాలిలో నెగురుతటి 

నందు సూక్ళుజీనులుండి రోగము వ్యాపింపంజేయు 

ననియు, రోగు లుపయోగించుపాత్రలు, ధరించు 

బట్టలు సంపర్క-మునను, రోగి పరున్నగదిలో 

స్మిదించుటవలనను, కృుయవ్యాధి గలయాన్సులపాలు 

(తాగుటవలనను, రోగిమలమూ[త్రముల పె ) కళ్ళి 

లపె (వాలినయాగలు తిరుగ [వాలుటనూలను 

నన్కు ఈగ లిటుల సంపర్క ముం ౫ల్పీంచిన మాం 

సాహోరమువలననుు ఈరోగపరికీలనలు సల్సినఘున 

వైద్యు లీఘోరవ్యాధి వ్యాపించునని వివరించిరి, 

కాని యీాసందర్భమున నింకొక సంగతిగూడ( డెల్ల్సీ 

యున్నారు, వేడియగు సూ సూర్యరిశ్ళ యు, స్వచ్చ 

మగు పరిశుభ ) నాయునును, ఈసూత్మజీవుల 

నిర్మూలింపగలవనియు, చాలసేపు 'వేడియందుం 

బకషము చేయబడిన వదా ముల క ంటినసూక్కు 

జీవులు తప్పక నఠించునవియు. చెల్లీ 

యున్నారు. 

గాడ 

మూానన్రని శరీరదార్త రర బలముగ  నున్నంత 

కాల మాతని సీనూక్బజీన్ర లు వశపణచుకొన( 

జూలవు గాన రోగికి బలము గల్లించు నౌవధము 

లిచ్చుటయు, ఎండయు, స్వచ్చమగు గాలియు 
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ట్ 

బాగుగ దగులున ట్లాతని 'వేజబుగనుంచ్చి యాతని 

కళ్ళను కాగితయుసంచులలో నుమియండేసి వాటి 

నెప్పటి కప్పుడు కాల్చ్బుచుంటయు, నెక గుతాన్రల 

నాతని నుంచుటయు, నర చికిత్సగ నాంగ్గ 
యట్ ౧౧ 

"నె ద్యులు మదనపల్లి, బళ్లారి మొదలగుతాన్రలం 
యై య ౧౧ 

దీరోగనివారణ కారోగ్యాశమములం జికిత్స చేయు. 

చున్నారు. (అంటువ్యాధులు, సూత్ముజీవులు, 

యుక్షులు:.-కస్యపు నకు సురస 

భార్య వలన జనించిన సంతతి. పీరు రాఠసులలో 

నొక తెగవారు, 

యరాంకీ (yankee) ;- యుత 

సరిగాం జెలియరాకున్నయది. అమెరికాఖండమున 

న్య్యూఇంగ్లాండరునీమసి వాసస్థుల కీవేరు తజచు* 

వాడుచుందురు, ఇంగ్లాండు దేశమున నమెరికా 

సంయు క్షరాష్ట్రవాసులనే “యాంకి యని వాడు 

దురు. అమెరికాయుద్గసందర్భమున నింగి వష గ్రషువా 

రమెరికనుల కీపేరు వాడుచుండిరంట. అమెరికాలో 

సంయు క్ష రాష్ట్రాముల దవ్శీణనీమలనున్నవా రమే 

రికనులు, ఇండయనులు సహో యు  త్తరసీమలం 

దున్న వారికిని “యాంకీ లవి యందురు. బది యిం 

డియనుజూతులవారు తక్కిన ;_ తెల్లజూత్రుంల ర్డిన 

పేరని తలంసబడుచున్న ది. 

యాంగ్భికియాంగు నది:9ది చీనా 
చకప్రు గొప న్సృవదులలో లొకటి, మూండువేల 

మెళ్ళు పొడవుం గలది. ౬౫౦౦౦౦ చతురంపుమైళ్ళ , 

పి దేళంపు వర్ష జలములం శాటీంచునది, 

టిచెట్టు టేశంపుం వీఠభూూమికిం దూర్చుదెసను 

జనించి, మెరకలనుండి, పల్హమునకు వడిగ వొర 

లుచు ఇభింగుపురమువజుకుం జనును. అంతదనుక 

వలు నడుచుటకై న నసాధ్యమై యుండెడిని, 



యాకులు 

ద్రిభింగునుండి దీనిదొరలుట తెలియరాక కాలు 

వవలె గొప్పనది మొ ప్రవహించుచు, హోంకొ 
QQ 

పురము పృక్కంబడీ వూహూుపురముకడ సము[ద౦ 

- పుటుప్పునీటిసంపర్క_ మందును. ఇటనుండి సము 

ద్రమందలి దీనిముఖదాషరము శెండువందలమెళ్టు 
రగ 

దూరముండును. దీనియుందలి యుపనదులును 

నొప్పవియే. గాన నిది పెద్దపెద్ద యోడలు నడచు 

జలమార్లములలో నెన్న (బడుచున్నది. నిజముగ 

వబిదలవలన ముంపు నందందగిన దీని దిగువభా 

గమున నెక్కు_వమెన వజదనీటిని ౫ గొనుసరస్సు 
చ న 

లనేకము లుశ్నని గాన దీనివణదలనుండి నషమే 
eo 

చేదు. 

యాకులుః_ 

(జడలబ జైలు చూడుడు 

యాచితకమండన న్యాయము: 
ఎరువుదుస్తులు సరిగా సరిపోక, పెకి స్పష్టము 

గం 'జెలియనై యనమానకర మగును. అబ్టిస్గితి 

యం దీన్యాయము నకి ౦చును., 

యాజుం(యయతుః._ ఒక ముని. ఈతే ఏెయను 

గహమున దుంపదమహారాజున కగ్ని కొండమున 

ధృష్టద్యుమ్ను :డను కొదూరుండును, ((చౌపత్సి 

కృష్ణ యనుకొమా రెయు( గల్లీ రని చెప్పబడినది, 

యాజ్ఞకగో త్రము; 
(జమదగ్ని నత్స ఉపగణము చూడుడు 

యాజ్ఞసిగో తము; 
(7 నక నేక గల క ఉపగణము మాడుండు,) 

జాతీ Pa 

యాజ్ఞవల్క 5 తంవు;.- 
(కుగికగ్గణము చూడుడు. 
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యాజ్ఞ వల్క్యర్డి గి (త్రము 

యాజ్ఞవల్క గో తుము: - 
(వ్ష్టగణము చూడుండు, 

యాజ్ఞవల్క్య మహ్హరి:.... తండ్రి బహ 

రాతుండు. భార్యలు మె(శ్రేయి,. కాత్యాయిని 

యనంబడినవారలు. ఈతండు విర _్రీంజెంది భార్య 

లకు జ్ఞానోపదేళ 'మొనర్చినవాండు, అతఃపూర్వ 

మిోతనిచర్యలు నిపరీతములు. తొలుత వై శంపా 

యనునిశిష్యుం డై, సమ స్తవిద్యలు నేర్చి, పిదప 

నాయనకోపమునకు క్యూత్రుండై, గినిసి యాయన 

విద్య లాయనకు వదలివేస్తి తిరుగ మిత్రు నాళ 

యించి, శుక్ల యజుక్వేడాధ్యయన మొనర్భివవా? 

డు, జనకమహోరా జొనర్చిన యాగమున నటశే 

"తెంచిన శాక ల్యుండు మొదలగు ఖునషుల నెను 

ర్కో-ని వాదమునం దోడించినవాయ. (శ్రాత్యా 

యన చూడుడు.) 

(ఇ దం య ఫ్ a) శుక్ల యజుర్వేద (శతపథ (బాహ్మణమునందు 

నను, ఆ వేదశిఖయనందగు బృహదారుణ్యకోపని 

హత్తునందునను( శీతపధ DOSE DNB 

Mesa బృహడార ణక న 5౫-3) 

యాజ్ఞ వల్య్క్యూ(డు. అరు:బండను బేవరి పుతుండ 

గు నుద్దాలకునికడ శుక్షయజుక్వేదముం జది'వెనని 
(2 ౧౧ 

చెప్పంబడినది, ఈనాలకొని “ఆరుణి యనుటయుం 
డు 

గలదు, ఇంక సూర్వునక్కు నారుణిక సంబంధమే 
వ్ 

మో పరిశీలనలు జరుపందగియున్న వి, యాజ్ఞన 

ల్కు్టండు నొప్ప మేథావి, బ్రహ్మజ్ఞాని. జనకసభ' 

యం దీతండు పెక్కండ నోడించుటంజేసి యనేకు 

లీతవిశిమ్య లై , మిధిలదేశమున నీరిశొఖ యధిక 

ముగ నేటకిని నిలచియున్న ది. 

ఇద mB చం లా. 
Y క శం 

యాజ్ఞ ఆల్భు వ్ క్ Ee ( ప్పి 

కరణములు మూాడు:శు.) వీరికి బృథాశబుకి 

విశ్వామిత్రుంము. దేవకాత, చికిత్స మను, జల 



యాడాకి గోత్రము 

వాలక్కీ ఉలూక, బృహదన్ని, బభ్ళ, శొవన్సి 

సాలావత్క, శాలంకాయన కాలబవు యను గోరీ 

కులు, హన వరరూపము యాజ్ఞ నల్య్య, వైశ్వా 

మిత్ర, డేవరాత, అనుప్రవర రూపముగం చెప్పం 

బడినది, శిష్ణుకరణములలో ౧ కుప్పిలివారు, 

9 కొట్టక్క-వారు, 3 గలావిల్లీ వారు, ర తట్టికోట 

వార్కు ౫ ప పిశాపరావ్రవారు, ఇ బొండపల్లి వారు, 

౭ మగడవారు నను నింటివేర్టః తీనే త్రములు 

గలనారే రి 

యాడాకి గో త్రము: 

(భరద్వాజ ఉపగణము చూడుంయ) 

యాతాల్య గో తము: 
(వా(ధ్యస్య నేక అమి[త్రయుపగణముమూడుండు, 

యా తాచతుర్దామములు (చళఈుర్జా 
మములు): __ ౧ రామేశ్ళరము:- ద&ీణ 

రామనాధపుగమండలమున, 

౨ ద్వారక; బొంబె రాజధాని 

తీరము, 

బదరీనారాయణము:.___  హిమవన్నగమున 

గార్వాల్ లోని బదరీనాధము. 

ళో నై దృనాధము. 

పశ్చీమసముద) 

టు 

యా, తాక్లేత్సములు ౮ .బైరాగులు 

యాతృచేయవలసిన అష్టయ్యాతలు- 

(సాధువులు):....౧ హరిడ్వారము ౨ ద్వా 

రకాపురి, ౩ మధురాపురి, (నజమండలము (ఉత్తర 

మధుర Mutra) ర బృందావనము (వంజమండ 

లము), ౫ గోకులము, (|వ్రజమండలమ్బు, ౬ శ్రీ 

జగన్నా ధము (ఉత్కలదేళము), ౭ ఉడిపి (పశ్చిమ 

సము(ద్రతీరమున కన్నడదేశమున్స, ౮ తిరుమల 

(చిక్తూకజల్లా) 

26835 యాదవమళతము, . .|పకాశవముతేము 

యాదవగిరి: దీనికి మేల్లోట యనియు, 

తిరనారాయణపురమనియుంగూడ _ పేర్లు కలను. 

బది ప్రసిద్ధవిష్ణు త్రము, మైసూరుసంస్థానరాజ్య 

ములోని (ఫెంచిరాకు, ఏ సే పేవనుకు సమాసము, 

_శ్రీరంగపట్లణమున కుత రముగా నిరువదియైదు 

మెళ్ళదూర్ ము, 
చూ 

శ్రీవ స్పవమతేసి ద్ధాంత స్థాపకుండగు రామా 

నుజస్వామి శాప క వటం 

వ్ల 1 షుని'దేన జళ్ళుబల్ల రాయుండను నామమున (శ్రీశృష్ణుని 

స్థానము కలదు. అదివజుకు జె నుండుగనుండిన 

వేతాళ చేవ బల్లాలరాయియనం బడినభఘాపతి రామా 

ఎయి౭ *+దు ద అ అడు Wa అద్ద నుజులళష్యుం జై (శవై వ్యమళస్టుండై, షన నుం 

డను నామము వహించెను, ఇటం గట్టిన 'దేవళము 

గొప్ప(ప్రసిద్దింగల విస్తుత్నేత్రమై యున్నది, ఈతండు 

వ రాజధానిగ నీబేశ మేలుచుండు 

వ్ : నవ నిని వాండంట శ్రీ నై వ్యవులు దీ దశ్నీణబదరీనాధ 

మసి చెప్పుదురు. 

యాదవపుకాశు(6డు:. ఈమహాత్ముండు 

నొప్పవిద్వాంసుండు. విశిస్టా డ్వైతసిద్ధ*ంతస్థాపకుం 

డగు రామానుజజగ ద్దేశికునకు, విద్యా గురువు. గాన 

వారికాలమున కించుకపూర్వుండై యుండవలెను. 

వ్ రదై తపరముగ ద్రహ్మసూత్సభావ్య ముకటి 

శించునవా సై జర జ జాను రచించినవారు. (శ్రీనై వ్లవ్రలు యాదనపి 

లు రామానుజులవారి శీవ్యుంై పోయె ననియె 

దరుగాని యిడియెంతవజకు నిజమాయని సంశయ 

ము తోపకపోదు. (యాదవమలళేము చూడుడు) 

యాదవవమతము లేక యాదవ పకాశ 

వుతము:--ఇది యడై గతమతములలో నొకటి. 

కర్త ర యాదవసకాళు లనుపండితుంను. ఈతందు 

శ్రీవ షవ మలోదారకుండగు రామానుజగదేకి 
యాల థి ద 

కులకు విద్యాగురువని చెప్పయబడినది, వైప్టవగ్రం 



యాదనామాత్యకవి 

థములందు యాదవపి]కాశులు రామానుజ బేశీ 

కులకు శిష్యండై, రామానుజీయ వె ప్టవుం డయ్యు 

(విశిష్టాడ్వెతి యయ్య నని న్యోయంబడినది గాని 
oa 

యాదవపికాశమత మ ద్ర్వైతసిద్ధాంతమున న శ 

యుండుట జూడు నడి యెంతవజకు నిజమో 

యని యోచింపవలసియున్నది. యాదవపకాశ 

దేశికండు బిహ్మసూత్రముల కద్వైతపరముగ 

వాఖ్య వా డు, 

ఈతనిమతమున6 బరబిహ్మము  సన్మాత్సస్వ 

రూప మనియు, నాపరబిహ్మమే చిక్తు, అచిక్తు, 

ఈశ్వరుండు నని త్రవిధములుగ బరిణమంచునని 

యు జెప్పంబడినది, “చిత్తు? అనిన నాత్మయనియు, 

“అచితు అనిన యచేతనమగు ఛర్రీలేందియాదిక 

మనియు, *“ఈశ్వరులి డనిన సర్వనియామకత్వము 

వహించినపరమచేతను. డనియు నిర్వ చింపంబడినది, 

జీవున కభేద మెబుంగనందువలనం గల్లుచున్న 

భేదజ్ఞానమే సంసార మై తివిధభేదములుగ (భమిం 

చుచున్నదని చెప్పంబడీనది. సత్క ర్యాచరణము 

వలన భేదజ్ఞునము నందువలన 

సంసారమునుండి విము క గబ్లుననియు, సంసార 

మన జననమరణాత్మకబంధమనియు, భేదజ్ఞాననివృ 

శ బిహ్మపా  వ్రీకి సాధకమగుననియు, భేదజ్ఞాన 

నివృ త్రివలన6 గలినజ్ఞానమును |బహాత్వేము తనకు 
జాలి ౧ Sy 

వశించుననియ్సు, 

(బా  పించుటయును (అనయా దానే (బహ్మమను 

నిజము నెణుంగుట.)  ఈరెండును నీముతమున 

మోవీమని చెప్పంబడినది. 

యాదవామాత్యకవి:....అంధికవ్రలలో 
మధ్యకవులందు. 'బేర్కొనంబడినవాండు. అరల 

నియోగి[శ్రూహ్మాణుండు, భారద్యాజననగో[ తము. 

తండిపేరు బావీరాజు, _పితామహుండు వేంకట 

రాజు లేక వేంకటాద్రి. పితామహి కొండమ్మ. 

26836 'యాద్భశం తాదృశమేవ సాధయతీతి? 

(పపితామహు(డు నారప్ప, తల్లి చెన్నమ్మ. 

పీ రాజు, కృష్ణయ్య, తం|డిసోదరులు, పీనతండి) 

కొడుకువేరు రామరాజు, పీరిపూర్వులలోం దిమ్మ 

రాజకవి, భావరాజు నను పేర్లు కలవారు సుప 

క్పిబులు, 
రు 

ఈరవి మొళ్వర్యవంతుండనియు , గారవ్యపప తిం 
గ అటి 

గలకుటుంబమునా. డనియు. దోచెడిని. ఈతడు 

చంద్రహాసవిలాసమను (ప్రబంధము రచించిన 

వాడు. హృదయరంజక మెసకవిత్వేము, రుచికగ 

మైన గబ్బనులసాందిక యీోోాతేనికిం బరిపాటి, 

మణియు నీతండు “లక్షణగిరోముణి యనంబడు 

యాదవామారత్గఛందమును  రచించియున్నా (డు. 

యాదవులు: _యదుమహారాజుసంతతి, 

చంద్రవంళత్షతియులు. యదువు చ్యేష్టపుత్రుం 

డగుసహసజితునుండి హేహయవంశమేర్చడియెనుం 

ఇందు హేహయుండు, కా ర్యఏర్యార్టునుండు 

వాల వే రందినముహారాజులు. వేదిదేశాధిపతులు. 

మాహివ్మతిపురము రాజధాని, 

రండవసుతు(డగు కోంమ్లును సంతతిలో శశిబి 

దును, జ్యామఘుండు, విదర్భుండు, గొప్పపే రందిన 

భూపతులు, విదర్భుండు విదర్భ వంగస్థాపకుండు. 

అఆతనినూండవసుతుండు దిమపహారాజు, (దేశము 

నకు వంశమునకు సీతని'వేరు వి లైను) విదర్భుని 

"రండవసుతునిసంతలిలో భోజవంశేస్థులు, (ధారా 

అంధకుని సంతతిలో 

(శ్రీకృష్ణుడు జన్మించినవాండు, వృష్టిసంతతిలో 

సత్రాజిత్తు, సాత్యకి జన్మించిరి, 

నగ రాధిపులు గల్లీరి, 

విజయనగరస్మామాట్టు లగుభూపతులు యాద 

వులనియే తెలిసెడిని, 

“'యాద్భశం తాద్భశమెవ సాధయ 
తీత్రి:_దీనిని “యాదృశం 'తాద్నశం న్యాయ? 



“'యాదృశో యత సాద్భకో బలి రితి” 

మనియు నందురు, ఏవిధముగ నుండునో యావిధ 

ముగనే యగునని ఫ్ సు మే స్స గున యర్ నః అస్త్ర మస్తైంణ 

శామ్యుతి (అస్త్రము అ న్ర్రముచేతనే ఫాంతిం 

చును యాద్భశః పురుషస్యా తాతాదృశం సంప 

ఛావతే (అన్నఃకరణ _మెట్టుండునో యట్టిమాట 

లనే యాడుచుండును.) యాదృశీ భావనా యస్య 

సిద్ధి ర్భవతి 'తాదృశీ (భావన యెట్లుండునో యన్తు 

5 
సద్ధియు నగును.) యాద్భకశీ మాతా కాద్భకీ 

పుత్రీ (తల్లి యుండునో కూంతురును నమై యుం 

డును. యాదృశీ శీతలా చేసీ తాదృశీ ఖరవాహ 

నమ్ (శీతలాదేవి యొట్టుుడునో యంమకుం దగిన బే 

గాడిద నెష్కుట్స  మొదలగున విట్టియర్థ ముగల 

స్యాయములే. 

“యాద్భ శో యక స్తాద్భ శో బలి రితి”:. 
© whee nD 

యతులు, రాకుసులు, పీశాచములు మొదలగు 

'తెగనారుగ నంచంబడుదురు. ఎటువంటియతున 

కటువంటిబలి (Uffering) యియ్యం దగునని 

భావము. ఇంకను (అహృదవచనా మహృదయ 

ముత ర మితి”? న్యాయము చూడు(శు.) 

యానగుణనుు!--రాజనీతియందలి వ 

ణములలో నొకటి, (షశ్గుణములు "లేక షు న 

శ్వర్యములు చూడుడు). 

యానసకులగో తము; 
(యానసభికుల చూడుడు.) 

J ఎట్ట 
a | 

యానసభికులగో తము: ఆర్యవై 
శ్యుల ౧౦౨ గో(త్రములలో నొకటి, (నెశ్యగోత 

ములు చూడు(డు.) 

యానసభికుల (యానసకుల, యెనసకుల గోత్ర 

ము, వకారేయ, (8౯) నో తము, అచిధ్యగణము 

830] 

2687 “యాన తావ తాధయకీతి” 

జొచిథ్యస (సంస్కృత) గోత్రము. విశాచబరిర్త . 
ఆసస్త ంబయజుశ్ళాఖ, (ప్రమాణ ఆద్య|ప్రవరఖన్ల. 

సమానగో(త్రములు. వీశాబర్బస. కోటీశ్వరుండు 

దేవత. కోటాంబ భార్య, మలయాది తపస్థానము. 

కోటిసరస్పు తటాకము. జపము లకు. దీప 

ములు ౧౩. త్నేత్రసంఖ్య ౯. ధనదానము. గోధు 

మలు వరనీయము, 

యానాదిణాతి:_. 

(కొర వజాతి చూడుడు. 

[నానో ప= 

((నించియిండియా చూముంద్ఫు 

యూమునుభా గవర 

(అలేబియా చూడుండు 

యామ్యు సన్ని పాతము:-___ 
(సన్ని పాతదోషము మూడుండు) 

యావకి గో (తము: 

(గర్గ ఉపగణము చూడుడు.) 

“యావ త్తావ తృాధయటితి:-. ఎంక 
వజ కుండునో యంతవజకు నని భావము. 

యాన చ్చిర స్తొవ చ్చిరో వ్యధా (తలయెంత 

వణకుండునో యంతవజకం దలనొప్పి). 

యాన తైలం "తావ ద్వ్యాఖ్యానమ్ (దీపములో+ 

జము రెంతవజకుండునో యంతవటకు న్ 

ఖ్యానము చేయుచుండుట). 

యావ క్నానం తాన త్సలమ్ (ఎంతవణికు స్నా 

నవోా యంతవణకు ఫలము, 

యావద్వచనం తావ ద్వాచనిక మ్ (ఎంతవజకు 

వచనమో యంతనర కర్ణము). 

'మొుదలగున్యాయము లిట్టియర్థమే గలవి, 



కయావద్వచనమ్ వాచనికమి బ్రతిన్యా యము 2688 

'యావద్వచనమ్ వాచనికమ్' ఇతి 
న్యాయము:._ఎంత చెప్పంబడీనదో యంతే 

యర్థము చెప్పవలెను, గాన్మి యధికము వ్యాఖ్యా 

నరూపమున నూహల నటండజేర్చం బాడి గాదని 

భావము. 

యావనాలశర్మర (మన్నా ధమా 
సా): 

(తురన్లబీను చూడుడు 

యాస్మగణమ:....ఇది భ్ సగుసంతతి 

యందలి యొకగణము. దీనిని ఏతహవ్యగణమని 

వాడియున్నారు, 

(ఏీతహవ్యగణము మూాడు(డు. 

యాస్కగో త్రము: 
(నీతహవ్య లేక యాస్కగణము చూడుడు.) 

యాళ్స్పాణదేశము:... సింహాలడేశ 
మునకు యాళ్ ప్పాణ దేశమని ద్రవిడ గంథము 

లందు వాడబడినది, (అగస్త నసొంప్రణాయవె ద్య 

ము మూాడుండు,) 

యిఓమన్ లేక యోమన్ (౧760- 
man):— ఈ యాంగ్ల పదమునకు జ్మిత్రమెన 

యర్థ ము నాడుకయం దున్నది, కూలినాలులు చెసి 

కొను Labourers కన్న నధికులును, 662116. 

man కన్న నల్పులుగను నుండు చిన్న రై తులు, 

మధ్యసంసారులు ననిభావము, తోల్లింట 

యోమెన్ అనిన (పల్లెటూరు) (గామనివాని 

యని స్ట. ముంజెనంట. కాని యది మాజెనంట. 

యీస్టుచెట్టు (Yeast Plant): 
పది నిజమున మె[క్రోబులతో సరియగుసంబంధ 

'బాంథవ్యములం గలి యస జీవించునదె నను, 
0 mm Qa 

యు అత్షరమునరకు. జెందిన. . .నామములు 

సర్వుసాధారణముగ మైకోిబులలో వాడంబడుట 

లేదు. ఇది పంచదార నాల్కోపహోలుగను, కార్బన్ - 

డి.అక్ర్రైడుగను చేయునది. దీవిని పాళ్చాత్య దేశ 
యో 

స్థు లనుదినము రొశ్లులు చేయుటయందు వాడు 
జ రాక్ 4 చున్నారు. యీాస్లు ఆల్కోహాలును గాలిగ 

మార్చి యెగయున ట్లొనర్చి, కార్చన్ -డి-ఆకై పడు 

ను పిండితో గలియునబ్లుం వేసి రొన్తైను ఫాంగం 

జేయును, యీస్ట్రువెట్టు పిల్యేకముగ నాలో 

హాలుంగూడ(జేయుట కుపయోగించుచుండుటయే 

గాక, పెక్కు_పనులం దుపయోగించు చున్నారు, 

సెక్కండు యిస్టు చెట్టును వస్తువులను బరి 

శు భపజుచుటకుం గూడ నుపయోగించు చుం 

దురు. నిల్వయుంచువాటిని జెడిపోనీయక నిల్వ 

యుంచుశక్షి దీని యందు గల దందురు. ఇది 

చక్కగ గాలును, పాళ్చాత్యులు దీనిని పలువిధ 

ముల నుపయోగించుపదార్థ మనుచున్నారు. 

యు అకరమునకు. జెందిన (రైసవ 
స eh జాతి 

౧9 సామములు:-- 
0) 

U118-హీబూపదము. ఎ తనియు, పసిబాల 

యనియు రెరణర్ద ములు, 

Ulrica, Ulrika, Ulrique- (్యూటో 

నిక్క_పదరూపములు. విశాలహృదయమగు పరి 
పాలకురాలని యర్థము, Ulric యొక్క (ప్రే 

నాచకపదరూపము, 

Ulva- ట్యూటోనిక్కుపదము. తోండేలని 

Una- సెల్లిక్కు_పదము. కరవు వీల్ల యని 

Undine- లాటిన్నదము. నీటియొక్క_య్యో, 

లేక శకెరటములయొక్క_యో,  జేరంటాల'దేవత 

(Fairy) యని యర్లము. ఈపదము జలాధి'దేన 
తచేరు న్ 



యు అక్షరమునకుం. , ,నామములు 

Unna: ట్యూటోనిక్కు_పదము. మనువ్యుయు 

వలి యనియర్థ ము, 

Urania, Uranie. (గీకుపదము. స్వర్గీయ 

మని మ. Uraniusయు క శ (ఇకతహము- 

అధిదేవత్స స్త్రీ రూపకపదము, 

Urbana- లాటిన్సదము. పట్టణసంబంధి 

యని యర్థము, Urban యొక్క ప్రీ వాచకపద 

Sas 

Uriel- హిబూపదను, బేవుంే నానెలుతురు 

(చెచ్చ(దనముు అని యర్థము. 

Urith- నవీనకల్పితపదము, 

Ursula- లాటిన్నదము. భల్లూకీ (ఆడులుం 

గుబంటు) యని యర్థము, జర్భను'దేశమందలి 

కోలోన్ పురమున నొక ప్రసిద్ధిగజెందిన St.Ursula 

తపస్వినివేరు. ఈమె యచట బలాత్కారముగ 

చంపంబడెనంట. (sant) 

Uta- ట్యూటోనిక్కు_పదము, సమృద్ధి[గల 

యనియర్గము (భాగ్యవంతురాలు). 

యు అక్షరమునకు( జెందినకైస్తవ 

పురుష నామములు 
Ulfric- బ్యూటోనిక్కుపదము. 

ruler’ అని యర్థము. 

Ulick- ట్య్యూటోనిక్కుపదము. ‘rich 

‘wold 

mind అని యర్థము, 

Ullric, Ulric, Ulrick, Uric- ట్యూటో 

నిక్కు-పదములు. ‘noble ruler? అని యర్థము. 

Ulysses- (గీకుపదము. అసూయ యని 

యర ము, 

vss ్రీకపదము. “౧6276117” అని 

యర్లము. గ్రీకు దేవత వేరు 
థి 

2689 యుకీ వాదములు ౨ విధములు 

Urban, Urbanus- లాటిన్పదము. పుర 

వాసియని యర్థము, ఎవమండుగురు పోపుగురుల 

కీ వేరుండెను, 

Uriah. హీ|ఖూపదము. ‘Lord is my 

light’ అని యర్థము, 

యుక్తనేణి:_ గంగా యమునా సరస్వతీ 

నదులకూటమిని వేణి యందురు. ల్రివేణిశ్నేత్ర 

ములు రెండు కలను, సంయుక్త రాష్ట్రముల ముఖ్య 

నగరమగు నలపహా బాద్ ననరములోని 

కడ [ప్రయాగపక్కగాం గోటనంటియున్న గంగా 

యమునానదుల సంగమమును “తి వేణి యందురు. 

దీనిని యుక్త (కలియునట్టి వేణి యని చెప్పుదురు. 

థారాగంజి 

నుజీయు బంగాళ (వంగదేశ)ు మునందు హాన్గీ 
మండలమున బంశేవాటీపట్టణమునకు నమోాపమున 

(తివేణి యనుపే వరుగల గ్రామము కలదు, ఇదియును 

గంగాతీరమందలి త్నేత్రమే. ఇట గంగనుండి 

నూ=ండుపాయలు చేరి వేరై ప్రత్యేకప్రత్యేకముగ 

సము[దముంజేరెడిని, అందొకపాయను యమున 

యనియ్యు రెండవదానిని సరస్వతియనియు, ఈనదు 

లట గంగనుండి వేజుగుచుంటం దక్కినది కుద్ధగంగ 

(హుగ్లీ) యనియు, ఇట్టిది ముక్త (విడిపోవ్ర వేణి 

యనియు నందురు, 

యుకియుకం వచో గాంహ్యం బాలా 
et ) pone] 

దపి కుకాదసిః._5ది సంస్కృతభాషయందలీ 

లోకోకి.. చాలుండై తేనేమి చిలుకయైలే. నేమి? 

యుక మగు వచనములు పల్కిన గహీంపవల 

యునని భావము, 

యు క్రివాదములు ౨ విధములు:- 

౧ అడై ఏతవాదమతమున;._ అధ్యారోపయుకి. 

సర్వము పరమాత్మయే మైయుండ, నందు 



యుగన్థర దేశము 

జగత్తుగాం వోచెడిభిమ. అనంగా6 గనిపిం 

చున దంతయు. బరమాత్మయని యెొజుంగక్ర, 

జగత ని యొకటి కలదనియు, నదియే మన 

కగుపడంచు నింద్రియగోచరమగున దనియు 

(భమించియుండుట. 

౨ అపవాదయ్ముకి జగత్తును మిధ్యయని మెణింగి 

సత్య మగు పరమాత్మయందు_ (మిధ్యయగు) 

జగద్భమ లేక యుండునది. 

యుగన్దరదేశముం;-ఈ చేరుగలదేశ మొ 
'కానొకకాలమునం గురుమత్రముకడ నుండినటులం 

'జెలియుచున్నది. కురుత్నేతమునకు దశ్నీణమున 

యమునానదికి. బశ్చిమతీరమునం దుండియుండునని 

తలంచుచున్నారు. 

మహాభారతము విరాటపర్గము, అధ్యా ౧ 

యందు దీన్నిప్రశంస కలదు, 

యుగన్దరు(డశు (లేక యౌగంధరా 
యణుయడశు): కాకతీయ వంశన్గుండగు (ప్రతాప 

రుదమహాోరాజుకడ మం|తీగనున్న యుగంధరు(డు. 

చేశ ప్రఖ్యాతి నందినవా(డు. నేటికిని మంతొయుగం 

ధరుండని బుద్ధి ఉపాయ, సాహసములు గలవాని 
ననుచుందురు. మజీయు యాదవసంతతి, చంద) 

వంశత్షతి'యుండగు సాత్యకిసంతతియగు నొక 

యుగంధరుండు కలండు. 

యుగో స్థావియా దేశ పభుత్తము 
(Yugoslavie):-పిజలను సెర్భులందురు. ఇం 

కొను నిందు గొందరు కలరు, 

తొంబదియీజబజువేల నూటయ్రాంబది చతుర 

పృుమెళ్ళ వై శాల్యమనియు, నొకకోటి యిరువది 
లశ్ల జనసంఖ్య యనియు( జెప్ప బడినది. | 

2640 యుధిన్షీరుండు 

యుటిలిటిరియానిజప్్ (Utiita- 

rianism):—మానవధర్శమునందు? గార్యము, 

ప్ర యోజనములనుగురించిన సిద్ధాంతము. 

యుధ్రయవు (గందకము(Tren6h):__ 
ఇక్కాలమున యుదకాలమున ేన్యములుండు 

య యం 
టకు గందకము (గాడీ (ద్రవ్వంబడి యందుం ను 

పాఠులం'బేల్చుసై నికుల నుంచుదురు. పగతుజగుం 

క్షు తగులకుండం బె నుంచిపోవుటకులాన్సి తిమ్విన 
౧౧ ర్న షా ) 

మన్ను ఎమరుగావేసిన 

మటిగబానకుం దగులు 
ల లు 

చు సె నికులకుం దగుల 
చి 

కండ రశ్నీంచునుపాయ 
ము. వీటిం (దచ్వుటక. 

(బత్వేక పుపారలుకలను. 

యుధాజితు:. .ఈశవేరుగలవా రిర్వురు 

కలరు. యనుసంతతి చంద్భవంశకుతి]యుడగు 

వృ రెండవసుతుం డెకయుధాజికు, తని సుతులు 

నిని అనమితుండు. 

మజియు నొకయుభాజిత్తు దశేరథమహోరాజు 

భార్యయగు శై కేయిసోదరుండు. కేకయ దేశాధి 
పతి. భరతునిమేనమామ. ఈతనిరాజధాని గిర్మివజ 

పురము. 

యుధిష్మిరు(ఢం:...._అక్రి, చంద్ర, పూరు 
వు కరుసంతతికు[తీియుడు. పాండన్రలలో జే ష్షాం 

డు, తండి పాండురాజు, తల్లి కు స్రీ దేవి. తండి 

(వ వలన దల్లీకి యమునివలన. గట్లనసుతుండు. 

కడంధర్మపరాయణుండగుట ధర్మరాజని సేరందిన 

వాడు. పాండవుతై దుగురు సోదరులే. భార్య 

యగుదాపదీ బేవివలనం బితివింద్యుండును, "వేది 

అను వేరొకభార్యవలన జె"ధేయుండును నిర్బురుసు 
తులు. భారతయుద్ధాన నరము చకివర్తి మైనవా( 
డు, యుధిన్టీరునిళంఖమున కనంతవిజయమనియు, న 

తని యజ్ఞ్వాత వాసకాలనామము కంకుండు జయుడు 



యుదము _ జెలజండా 
య" ౧ 

ననియు. డెలిసెడిని, సర్ విలియమ్ జోన్ఫు (వ్రాసీ 
న చంద్రవంశంపువృవములో మూలపురుషుండగు 

బుధునినుండి నలుబది యారు పురుపూంతరము 

లయినదని (వాసియున్నా(డు, ఇది (ప్రమాదముగ 

నగసడుచున్న ది. 

యుద్ధము-తెల్లజండా:- యుద్ధమొగర్చు 

నిరుకకులవారిసై న్యములకు రంగులగుర్తులచే భేద 

ము(గల జెండా లెవరివివారికే యుండును. మూడ 

వచ్చినవారిజెండా వారికే యుండును. ఇందువలన 

నేరంగును, వగురుతును లేని తెలజండా యుడ్లమర 

'దేసంబంధమును లేనిదనియు, ఎవ్వరిది గాదనియును 

స్పష్టమే! తెలజండాం గొనివచ్చువారు యుద్దము 
లు య థి 

నందుంబాల్లొనువారిక తృలకుం జెందక వుధ్యవ ర్తులని 

యర్గమగుచుండును, కక్షలకుం చెందినవారిలతో 

నుండి మొనను తెల్లజండా నెవ్వలేని గొనివచ్చు 
యా య 

చుండిన నేదో రాయబారము. నొనివచ్చుచున్నాా 

రనియు( 'దెలియనయ్యెడిని, బంక శతుువులు 

యుద్దము జాలీంచుకొన నెంచి తెల్రజండా కింద 
డు C౧ 

'యేగుటకుం గూడ రాయబారమే యభిప్రాయము, 

దీనికి “సరెండర్? (Surrender) అనెదరు, 

యుయుధాను(డు; 

యుండు, తండి సత్యకుండు. కుమా 

రుడు సాత్యకి. 

యురాన్మోగాఫ 
Constellationsఅందలిగో భములుః ___ 

(నతతిములంగార్చిన శాస్త్రము. ఇది ఎస్ట్రోనొ 

మోలొని యొకళాఖ, కాన్ల ఎ లేవన్సు.ఎస్టోనొమిా 

చూడుడు. 

యురేనస్ (Uranus):. 

ద్రది సూర్యు నాశ యించుక" ని సూర్యునిజుట్టుం 

దిరుగుచుండునది. 

331 

అత్రి చంద్ర 

(Uranography) 

ఒకనోళము, 

2641 

యువనాశ్వు6డు;._మరీచి, యిత్వోకు 

సంతతి, సూర్య వంశతుత్రియు(డు, తండి (త్రిధన్వుం 

డను పృథువు, సోదరులు సూర్యారణ్యుండు (త) 

యారణ్యుండు, విశ్వేగంధు(డు. (ఇంద్రుడు, 

చం దు(డు, అకిచాందు(డు). కుమారుడు 

మాంధాత, 

మణియు నీతనియన్న కుమారు డొకయువ 

నాశ్వూశు కల(డనియ్కు నతనికుమారుని'వేరు 

శబస్తుం డనియుం డెలియుచున్న ది. 

యభూక్షిఢడణ్ తశా స్త్ర సం:__దీనిని (హా 
ON = 

మిట్”? యనియు నందురు, ఈశా స్త్రమును 

‘Mathematics’ అనుటయుం గలదు. దీనికీ? 

గర యెవ్వీరో సరిగా జెలియరాకున్నది. ఒక 

యరబ్బీపండితుం డీశాస్త్రమును దొలుత రచించె 

ననియు నాయననుండి “యూక్షి ) డనువేరుళగల 

నీ9క్షు దేశం పుంబండితుం జెటీంగి బహుశః కొన్ని 

సంస్క్రరణములొనర్భుచోం దాను గ్రీకు భామయం 

దీశాస్ర్రుమును రచించెనని (పకీతి కలదు, ఏది 

యుకె నను ననాదిగా నీశా, స్త్ర మాయనవేరిటనే 
ద్ని ల [ 

‘Luclid’s Elements’ అనంబర(గుచు నై రో 

పాదేశములందు వ్యాపక మందినది. 

యూాక్తి డు పండితుడు మొదటి ప్రోలమికా 

లమున ((కస్తుమునుపు 3౨౩-3౮౩) నుండినవా( 

డని తెలియుచున్నది. ఈయన యక్కాలమున నలె 
గ్లాండాగపురమున నొక గణితళా న్ర్రపాఠశాలను 

స్థావించిన నిర్మాతగం  జెప్పంబడినవా(డు, అనేక 

(గంథములను రచించినవాం డందురు. 

యూకర్టీ డుపండితుని గణితశాస్త్ర మున బద: 

నుూూండుగ9ంథములు (Books) కల వనియు. 

విదప నొకప్పుడు 9510163 అనునాయన 

యింక ెండుగంథములం జేర్చి పదు నేనుగ౦ంథము 



యూకీ డ్లణితళాస్ర్రుము 2642 యూక్ష్వ డ్లణితళాస్త్రుము 

లుగ నీగణితళ్నాస్త్రముం బూ ర్తిచేసెననియుం 

జెప్పంబడినది కాని యట్టి సంపూర్ణమగు పుస్త 

కము లభించుట లేదు. క్ర, వె. ౧౭౦౩ లోం దొ 

లుత గణితశ్నాన్ర్రము (ప్రకటింపయిడియెను, వీమ్మట 
౧౮౨౮-౨౫ లలో బెర్లి నునగరమున నీగ)ంథము 

"కండ సంపుటములుగజర్మను దేశమున 12201145 

Elementorum Lebri Sex Presres 

అనువేర బయలు వెడలెను, వేజొకముదిణమున 

1826.29 లలో Demorgan పండితునిచే 

బయలుచేజుం దీయంబడియెను, క్ర గ Ol: 

1788 కాలమునా జౌంగ్గమున Robert Sim- 

son గణిక ళా స్త్రుజ్ఞాండును, వాసి తను యూోూక్షి 

దుగణితమును వెలువరించియుండిరి. ఇవి బాల 

సుప్రనిద్దగంథములు, 

ఈక్య్మా స్త్రమున సమతలలేఖాగణితము (Pla- 

ne Geometry) (దీనికే శ తగణిత మనివేరు.) 

Solids mathematics Sphericalmath- 

ematics, arethemetical mathe matics 

ముదలగునవి వివరింపబడినవి. ౧,౨ 33౯, 

[గ్రంథములు త్నేత్రగణితమున్ను ౫ ౬ గంథము 

లు Proportino & Ratio లును, 2 హక 

(గ్రంథములు, అంకగణితమును ౧౦ వ [గ్రంథము 

గణితములందు: దెగనిసంఖ్యలగు Surds లేక 

irrationals గూర్చియ్యు ౧౧ ౧౨ గంంధథ 

ములు 6108 మొదలగు 501115 గూర్చియు, 

వివరించును. (ఏphericals గూర్చి ట్రొగొస్నీ మెం 

టీ) వివరించును,) (టొగ్నో మెటిి చూడుడు.) 
పదమూడవగింథము సరిగా వ్యాపించనే లేదు. 

తక్కిన చేర్చంబడిన రెండుగ్రంథము. లెన్వియో 
'తెలియుటలేదు, 

ప్రింక ; నీశౌ'స్రుమంతయు నిష్పు డగుపడుచున్న 

రీతిని ౧౦౮ నిర్వచనములీవై సాధాతపడియున్నది. 

ఈనిర్వ చనములే యీశాస్త్ర మునకు సూతిము 

లని చప్పనొప్పును, పరిభాపొపదములు నిర్వచింపం 

బడంనటుల నీశాస్త్రుధర్మము లన్నియు నీ ౧౦౮ 

నిర్వచనధర్మములందు వివరింపంబడినడి. వీటి కాం 

మున ‘Definitions’ అనియిదరు, శా స్త్రనుం 

తయు వీటిపై నే యాధారపడిన ట్లుండును. 

పిదప నీశ్యాస్త్రకి యాభ్యా సవిధానమున నచ్చ 

టచ్చట లేనిపోని సంశోయములు కలుగకుండు 

నటుల6 బదునారు స్వతః (ప్రమాణములు వివరింపఈ 

బడినవి. ఇవి బుజువు పజుపనక్కణలేని నిజము 

లని చెప్పబడినది, పీటి కాంగ్గమున axioms 

అనియెదరు. 

బ్రివి గాక నీశ్యా ప్రక్రియా భ్యాసవిధానమున-- 

౧ ఏగెండువిందువుల (points) నడుమగనై నను 

వాటిం గల్పునటుల నొక సవ రేఖం గీయవచ్ను 

ననియు, ౨ ఒక సమరేఖ (striat line) 

నంతవణకై నను సమరేఖం బొడిగింప వచ్చు 

ననియు 35 జఒకపిందువును మధ్యబిందువుగ 

(center) గా నొనర్నూకొని దానినుండి 

కొంతదదూరమునగల 'వేరొకబటిందువును దూర 

ముగ నొనర్చుకొని నృక ముం గీయనచ్చు 

ననియు నమూండు సాన కాశము లీశ్యాస్త్ర 

కార్య ములకుంగాను చెప్పబడినవి. ఏటివేర 

కశొ(స్ర్రుమునం (గీయాభ్యాసములు (exer- 

01503) వివరింపంబడినవి. ఈసావకాశముల 

కాంగ్గ మున ౮౦80112665) అనిపేరు, 

ఇంక నీశాస్త్రుమున విమర్శనల నందిన ఉప 

పాద్యములకు ౧ ప్రశ్న లన్నియు (problems) 

9 సీద్ధాంతికరణము లనియు_ (Theorems) 

చెంనుభేదములం గల్పించిరి, రెండును బుజు 

వుపజుపం బడవలసినవిగనే యుండును. వీటి 



యూాక్టీ గ్లణితళాస్త్రము 2648 యూక్షి డణితశా'స్త్రుము 

"రెంటిని సాముదాయికము ‘problems 

అని వాడుచున్నారు. ఇవియే యీళ్యాస్త్రుమున 

సాధకములుగ [Exercises] రుజువుపజుపం 

బడిన యుపపాద్యపిశ్న ములు. 

వీటియందు 'మొదటిగంథమున రళా యును, 

“రెండవగ9ంథమునం బదునాల్లును, నూూ(డవగం 

థమున ముప్పదియేడును _ నాల్లవగంథమునం 

బదునారును ఐిదవగింథమున నిరువదియైదును, 

ఆజవగింథమున ముప్పదిమూండు (ఇందు గడ 

పటిపిశ్నకు మూండుపపుశ్న ములు కలను] ను, 

పదునొకండవగంథమున నిరువదియికప్ళోశ్నలును 

పండేండవగంథమున బుజువుపజబుచుటకు సాధన 

చర్చయగు Lemma యుకటిసహో "రెండుపిశ్న 

ములును చర్చింపంబడి బుజువులు ధృవపజుపం 

బడినవి కలవు. ఇటుల మొత్తము నూటతొంబది 

యారు చర్చ లీళశాస్తుమునందు గలవు. 

స్వతఃప్రమాణ (ధర్మ) ములు. 

రేఖాగణితళా, న్ర్రమునం |బ్రక్యెకముగ రుజువ్రపజు 

చుటనై ప్రయత్న మక్క-ణ లేక నే యీాకిందిధర్శ 

ములు స్వత ఃపమాణములై ఇెలున్ నిర్తారణ 
) యా ౧౧ యి 

యొునర6ంబడిసది. 

౧ ఒకవస్తువుతో సమానములగు రెం డన్య పదా 

ర్ధము భోకటితో నొకటి యవియు సమాన 

ముతె యుండెడిని, 

౨ సమానము లగుపదార్థములకు సమానములగు 

నన్యపదార్థములు చేర్చంబడునేని, యేర్పడిన 

మొక ములును సమానములుగనే యుంజెడిని. 

2 సమానములగు పదార్థములనుండి సమానము 

లగు భాగములం దీసివై చిన శేషములున్ను, 

సమానములుగనే యుండేడిని, 

ర సమానములగు సద్దుల నసమానపదా 

ర్థములకుం జేర్చంబడునేని యేర్పడిన ముక్క 

ము లసమానముగ నుండెడిని, 

౫ అసమానపదార్థ ములనుండి సమానపదార్థ ము 

లు తీసివేయంబడునేని శేషము లసమానము 

లుగ నుండెడిని, 

౬ ఒకపదార్థమునకు రెట్టింపుగనుండు రెం డశ్య 

పదార్థము లన్యోన్యము సమానములై యుం 

జెడిని, 

2 ఒకపదడారమునకు సగముగనుండు రెం డన్య 

పదార్థము లన్యోన్యము సమానములై యుం 

డెడిని, 

౮ ఒశేస్టూలప్రమాణములుగల రెండుపదార్థము 

లన్యోన్యము సమానములై యుండును, 

౯ ఒకపదార్థ మంతయు దానిలోనిభాగమునకన్న 

నధిక మై యుండును, 

౧౦ శకెండుసమ రేఖ లొకస్ర దేశమును పూరి గ 

నావరించలేనివిగ నుండెడిని, 

౧౧ అన్ని సరళ సమకోణములు ( angles) 

అన్యోన్యము (ఒకటితో నొకటి సమానములై 

యుండును, 

౧౨ ఒకసమరేఖ రెండు సమ రేఖలంగూడుకోని 

యానడువు నొశేవై పున చెం డల్పసమకోణ 

ములం గల్లించుతజి నాలెండును రెండుసరళ 

సమకొణములకన్న6 దక్కువగ _ నుండునని 

భావము. ఆగీతలం బొడగించు-దోం. గడకీ 

మూూాలలున్న పక్షు మునే చేరును. 

సంచమ।|గంథానుబంధములు. 

౧ Eqni multitudes (అనయా సమానపరి 

మాణములు magnitudes) అన్యోన్యము 

నొకటితో నొకటి సమానముగ నుండునని 

చెప్పబడినది, 



యూడిమోనిజమ్ 

౨ సమానములగు 1220104068 ఒకటి కోకటి 

eqnimultiples ఐ యుండగా నన్యోన్య 

మొకటితో నొకటి సమానములని చెప్పం 
బడినది, 

3 "పెద్ద magnitudes గల multiple తక్కువ 

యగు అదె Multiple కన్న నధిక మై యుం 

డునసి చెప్పబడినది, 

రో ఒకజానియొక్క_ multiple వేజొక పరిమా 

ణప (magnitude) multiple కన్న 

నధికమై యుండుతటి (ఆమల్లిపి ల్వొకరీతి చేయి 

నను అధిక మెయుంగు మల్లీపిలు పెద్దదిగ 

నుంజెడిని. (జ్యామెట్రీ చూడుండు) 

యనాడిమోనిజప్ం [Eudemonism 

or Eudaemonism):—_తనకు గల్లు నాపదల 

వలన ననుభవీంచిన హౌరాణ నందు ఫలితము? 

బిదపం  గలుగనున్న సుఖానుభవములంబట్టియే 

యుండునను నమ్మక ము, 

యూధులకేలండరు (Jewish Cale- 
nder):_యూదులు తమ శకసంవత్సరనును 

సృష్ట్యాదిగం జెప్పుచున్నారు. నారిలెక్క_ మేరకు 

సృష్టి కస్తుపుట్టుటకుమునుపు మూండువేల యీడు 

వందల యటువదియుక సంవత్సరములుసాడు జరిగా 

నంటు, 

వీరి వత్సరములు వాందిమానముచేం బరిగ 

ణింతురు. సర్వసాధారణముగ నెలకు ౯ లేక 
కం దినములం గట్లనమాసములు పం(డెండుండును, 

కవి మన చాంద్యుమానమాసములవలెనే యుండె 

డీని, మనవలెనే వారికి నధికమాసములును గలను, 
ఆధిక మాసముల సంవత్సరమును “ఎంబోలిన్నికు 

వత్సరి మందురు. నెల లమావాస్యదినముననే 

(ప్రారంభో వుగుచుండును, నెలయందు మొదటి 

2644 యూదుల కేలండరు 

దినమును పవిత్సముగ నెంతురు. మజీయు ముప్ప 

దిదినములు కలిగిన నెలయందలి కడదినము (ము 

ప్పదియన దినము) ను పవితిదినముగ నంతురు. 

వీరిదినము సూర్యా సమయము కాంగానే 

పోరంభమై, తిరుగ సూర్యా స్త్రమయమువజుకు 

నుండును, అనంగాం (బతిదినము రాతితోం (భారం 
భము తీరుగ రాతినజ ఫొకదినముగ లెక్కింపంబడు 

చుండునని భావము, 

౧ తిశీనెల:-9ది మొదటిమాసము. పిథవది 

నము సంవత్సరాదిపంశుగ. రెండనదినమునుండి 

పదిదినములు తపస్సు, జపము, డై వచింతలం 

దు గడు పునిష్టదినములుగ నాచరింతురు. అం 

దు నెలయందలి నూం:డవదినమున గుమెడాలి 

యాదినమని యుపవాస 'మొనర్ఫ్బుదురు, పది 

యనదినము యోమ్కిపూ రనంబడు మహ 

పవితిదినము. 

ఈతి శ్లీమాసమునం బదునేను పదునాజు 

దినములు డై వవీఠము, పర్వదినములుగ నాచరిం 
తురు, పిదప నిరువదియొకట వదినమున హోాసన్నా 
రాజుపండుగ నాచరింతురు. _క్రిరువది రెండవదిన 

మున నేదో యొక పండుగయు, నిరువదిమూండవ 

దినమున మేషేప్రవ కద్వాశా యొహోవాభగవా 

నుండు స న. లరూపమున ధర్మముల నను[గ 

హించిన పర్వదినమహోత్సవమును జరుపుదురు. 

౨ హాస్వానునెల;.__ఇది రెండవనెల, ఇం చుస 

వాసదినములు, పండుగలు లేవు. 

3 కిస్ఫెవ్రనెల:.__ఐది మూండవనెల, ఇం దిరువది 

యెదవదివమునం దొల్లింటి యాదికాలమున 

జహోవా దేవాలయ ప్రతిస్టాస్మారళోత్సవము 

సల్చుదురు, 

ళో తేబెట్ నెల:__9ది నాల్లవనెల, అందు. బండు 

గలు, పర్వములు లేవు. 

౫ సెబాతునెలః__ఇది మెదవమాసము. 



యూదుబయహా (జహోేవా) మతము 

అడారునెల:._.. ప్రదిఆజవనెల,. ఇందు. బద 

మూడవదినమున ఎస్సే రురాణి తమపూర్వు 

లను చావునుండి తప్పించి, యాపదవాసిన జ 

పకార్థము పండుగ జరుపుదురు. పదునాల్లవ 

దినమున *“పులిమ్” అనంబడుపర్వదినము. పమ 

నేవవదినము షుపాన్సురిమ్ _పండుగనాచరిం 

తురు, 

౭ నిసాన్మాసము:--9ది యేండవనెల, ఇందుం బదు 

నేనవదినమున పాసోవరు పండుగండేతురు. ఆ 

నాడు పులియని పిండిరొ శ్రులంజేసి భుజింతురు, 

౮ యియార్నెల;__క్తది యెన్మిదవనెల. అందు. 

బదు నెన్మిదవదినమున ఓ మెరనంబరగు పండుగ 

నాచరింతురు. 

౯ శినాన్ నెల. దీనివి శివన్నెల యనియు నం 

దురు. ఇది తొమ్మిదవనెల. ఇం డాజనదిన 

మునన్సు వండవదినమునన్సు, పెంటికా స్టనంబడు 

(వతము పండుగ నాచరింతురు, 

౧౦ తముజ్ నెల_వ్రడి పదియవమాసము. ఇందు. 

బదు నెన్మిదవరోజునం దముజ్జనంబడు నుపవాస 

(వత మాచరించుదురు, 

౧౧ అబ్ నెల; ఇది పదునొకండవ మాసము, 

ఈనెలయందు.( బదియవదినం బుపవాసదినము, 

౧౨ ఎల్యూన్నెల;....ఇది కడమాసము. ఇం చే 

విశేషదినములును లేవు. 

యూదులయహ్మా (జహెరావా) 
నవుతవుం:-- ఈమతమునకు సరియైన గంధము 

లున్నట్రుం జెలియంబడుటలేదు. వీరి పూర్వచరి త్ర 

మొదలగు కొన్ని యానాటిమతధర్మములు బె బలు 

(పాతనిబంధనయంమ: గాననగుచున్నను నది అ స్త 

వులమత్మగ్రంధ మగుట ఏరిదృష్ట్యా యంత 

యామోదకరము గాదు. మజీయు వీరిమత|గంథ 

మగు “తాల్మడ్ సీరిమతధర్ముములను, న్యాయ 

3314 

2645 యూదులయహ్యా (జహోవ్ఫా మతము 

ధర్మములను వినరించున చై నన్కు నభిప్రాయభేద 

ములపాలై “జరూసలెవూల్మ దనియు భాబి 

లోనియాకాల్శి దనియు ద్వోవిభములుగ నుంట 

నిదమిక్థమని వాయ వీలు గాకున్నది. అది గాక 

సీరెంశును నవీన్నగంథములు గాని పురాతన్యగంథ 

ములు గాను. (కాల్మద్ (గంథముం జూడు(డు.) 

ద్రింకో ఏీరిమతసిద్ధాంతముల నెణింగించు నియను 

(ప్రమాణములు పగమా(శు చెప్పంబడియున్నవి. 

అవి మతస్థులు నిశ్చలమనస్కు_వై నమ్ముందగిన 

భావనలు. వాటివలన వీరిముతవిధానము కొంత. 

'దేటపడలగలదు. 

౧. పావనమైన నామముల సృష్టికర తానే 

సృష్షంచి, యటుం దాను సృస్నించిన సమ స 
రణ cn ee) జాలి 

జీవరాసులను బాలించుచుండుననియు, చేయు 

చు. చేయుచుండుచు, సర్వమును గల్లి 

యుండునని, పరిపూగ్హాంతఃకరణయుతుండనై 

నమ్ముచున్నాను, 

౨ పావననాము(డగు సృస్టీకర యద్వికీయు. 

డనియు, నిరుపమానుండనియు, ఆసాగ్టమియే 

వూ కిషదె వతమనియుం బరిపూరాంతఃకరణ 
రచ్చా af 

యుతుండనై నమ్ముచున్నా ను, 

పావననాముండగు సృవ్టికర యశరీరుండనియు 
83 —9 

ననగా బహిరంగమగు స్థూలశరీరము గల 

వాడు కాండనియు, నిట్టవాండని (గ్రహించు 

టకు వీలుపడని శరీరము. గలవాండనియు, 

జగత్తునం దనుపమౌానస్థితిం గలవాండనియు6 

నమ్ముచు 

U3 

బరిపూర్తాంతఃకరణ యుతుండనై 

న్నాను, | 

ర పొవననాముండగు సృష్టకర్న యాదియు, 

నంత్యముంగూడ నై యున్నవాండని పరిపూ 

రాంతఃకరణయుతుండ'నె నమ్ముచున్నాను, 
ర్ం వ్ 

౫ పానననాముండగు సృృస్టీక ర యే పూజార్దు ల 

డసియు, నను లెవ్నరై నను పూజార్హు లు 



యూదులయపహళ్ళ్ (జహోవా) మతము 

'కారనియుం బరిపూర్హాంతఃకరణయుతుండన 

నముచున్నాను, 
కక 

౬ డె వవేరితులై న పవక లు (ప్రవచనరూపము 
ర దాలు 9 

న 'జెల్పినదంతయు సత్య మేయని పరిపూర్ణాం, 

తఃకరణయు.తుండనై నమ్ముచున్నాను. 

౭ విశ్రాంతియందు. (బళాంతతనున్న మాగురుం 

డగు మోసే. తెల్పియుండిన దంతయు సత్య 

ము, ధర్మముననియు, నాయనపూర్వులకుం 

తివారికింగూడ నాయన జానులకు జ్ఞాని దర్యా వారికి ద ప 

యనియు, నందజుజ్ఞూనులకుం బతృసమానుం 

డనియుం బరిపూరాంతఃకరణ యుతుండనె 
రా ర 

నమ్ముచున్నాను, 

౮ విశ్రాంతియందు. (బశాంతతనున్న మాగురుః 

డగు మోపే, మా కొసంగి తెల్పినధర్మవిత 

తిమె నేటివజఐకు మాయాచరణ యందు 

మాకు గల్లియుండినదని పరిపూర్ణాంతఃకరణ 

యుతుండనై నమ్ముచున్నాను, 

౯ ఈధర్మవితతి మెప్పటికిని మార్చుంబడనిదనియు, 

నన్యధర్మములను పావననాముడగు సక్తి 

యొసంగునాండు కాండనియు. బరిపూవాంతిః 
ర్ 

కరణయుతుండనై నమ్ముచున్నాను, 
ఇరా 

౧౦ వావననాముండగు సృష్ష్క ర మనుష్య లౌన 
6 ౨ 

ర్చిన ఒనర్ప్చుచున్న, ఒన క్వెడి (పతికార్యమును 

వారిమనస్సులలోని తలంపులను, నెజిగినసర్వ 

జుడని పరిపూరాంతఃకరణయుతుడన నము 
బ్ర ణ 63 
చున్నాను. 

౧౧ పావననాముండగు సళ ర తనయాజ్ఞ లను 

వినయముగ ననుస్టించువారిని బహూకరించి, 
వినయముగ నిరసించి దాటువారినీ లిశ్నీంచు 

ననియు బరిపూరాంతఃకరణయుతుడన న 
ac a 4 

చున్నాను, 

2646 యూదులు 

౧౨ బోధకుం జెకండు రాంగలండనియు [[68- 

3120] నాయన యట్లు వచ్చుట కాలసింది 
cn 

నన్కు ఆయనరాకశె వచ్చువజుకు నిరీవ్నీంచు 
|e Haran 

చుండనలయు ననియు. బరిపూన్గాంతఃకరణ 

యుతుండన నమ్ముచున్నాను. 
యై ~ 

౧౩ పావననొమముగల వాడును, సర్వకాలముల 

యం చెలులాతి స్తుతింపందగిన చిరస్మ్రరణీ 

యుండు నగుసృష్టిక ర యొక్క యా చే 
కు = En 

విధింపంబడినతణి, మృతినందినవారు పునర్టీవి 

తులగుదురని పరిపూర్ణాంతఃకరణయుతు(డ నై 

నమ్ముచున్నాను, 

ఇంకను నివియే గాక యూధవముతేస్థులు పరమే 

శ్వరుండగు పావననాముండు నోవా కనుగిహించి 

స... ద్వా సప కముకల దందురు, 
0 (© ర 

౧ నిగంహములను (బొమ్మలను బూజింపరాదు, 

౨ దేవునిపవితనామమును 

దూషుంపరాదు, 

విరసనపూర్వకముగ 

3 సలు న్న ధైర్యవంతులు నగు వారిని 

స్యాయాధథికారులుగ నియమించి యందణకు 

న్యాయము. గల్లించు చుండు నేర్పాటుః జేయు 

చుండవనలయును, 

రో అపరిళుభ కార్యము లొనర్చరాదు, 

మో హత్య ((ప్రాణముందీయుటం] చేయరాదు. 

౬ దొంగతనము (చౌర్య ము] చేయరాదు. 

౭ నజీవజంతువునై ను భశ్నీంపరాదు. 

యూదులు;--వీరి నార్యామున “9౭కి 
అనుచున్నారు. యూదాబేశవాసులు, పాల సీనా 

వీరిస్టుదేశమని తలంపంబడుచున్నది. వీరి జాస్తి 

నాల్లువేల నత్సరములచరితి కలదందురు గాని, 

కాలములు సరిగా డెలియవు. [కస్తుమతక గయగు 

ఏసుకస్తుపిభువు యూదుండే. వీరు 'బేవ్చని సొంత 



జనులమని చెప్పుకొందురు. వీరిదేవునిపేరు. మ 
హాన్ , ఏరిచరితి బై బీలుపూర్వునిబంధనయందు. 

గాననగును, 

ఇక్కాలమున వీ రనేకబేశములందు వ్యాపించి 

"కాపురము కుదిరియున్నా రు. వాణిజ్య వ్యా పార ము 

నందు జాలకరఠిను లనియు, గడసరులనియు. (బ 

పీతి కలదు. కరినుండగు వడ్డీవ్యాపార మొనర్భు 

వానిని యూదుండని 'వెక్కిరింతగా ననుచుందురు. 

ఈసందర్భమున ఏరిమూలపురువుండగు యూ 

దా, యాకోబునాల్లవసుతుం డనియు, తల్లిపేరు 

లేయా యనియు, నీత. డీజిఫు దేశమున మరణించె 

ననియు నెబుంగ6దగివది, | 

యూనిటెిరియన్ సిద్దాంతము: 
ఇది ధియాలకోజీ (థియాలోజీ మాడుండు యం 

దలి పరిభాహాపదము. దేవునియందు నమ్మకము, 

భకి.యుండి, మూగి (త్రయత్వ (Trinity) నిరా 

కరణము వీరిసిద్దాంతము. యేసు స్తు ప్రభువు దేవుని 
కుమారుడని వీరొప్పుకొనకి, దీర్భ దర్శియు, మత 

బోధకుండు నసి యందురు. జహోవాబేవుండు 

తం|డ్రియనియు, [శ్రీస్తుపభువు కుమారుండనియు, పరి 

శుద్చాత్మతోంల్పి “మూరి త్రయత్వము [టిొనిటీ] 
సిద్ధాంతమును యూనిేరియనులు నిరాకరింతురు. 

పరమేశ్వరు జొకనియం దారోపణచేయంబడు 

కిదాంతము. 
య 

యూని సెడ్ రేటు! Unified Rate]:- 

వాణిజ్య సంబంధపరిభపాపదము. బ్రతర కారణము 

లకుం గాని యొశేరీతి ధర 'నేర్చజచియుంచినధర 

కీవేరు వర్శించెడిని, అట్టిసరకునకు ‘Unified 

ఏtంck” అనియు నంమరు, 

యూనియని 

[States] కలసి యేర్పడిన దినము, ౧౯౧౦ 30॥ 

రం మేనెల 81వ తేది, 

| దవీణా ఫ్రీ కాస్టేట్సు 

2647 యు, పి- 

యూనియనిస్టుసార్టి (Unionist 
party):—_ప్రిజీషువీమలం దొక రాజకీయకకు. 

క్ర, వె. ౧౮౮౫ లో నేర్పడినది. అశ ణిం గొంద 

టు లిబరల్సు చీలిపోయి యాపార్ట్స్ క్ష స్థాపించిరి. 

౧౮౯౫ భోం బవరులోనికి వచ్చి, కాక్సర్ వేటిను 

కక్ష వారితో రాజీ కుదిరి, యీపార్టీ బలపడివది. 

వీరు కాన్సర్ వేటివ్ లిబరల్ యూనియనిస్టులని 

ఇది యింగ్లాండు దేశపు రాజకీయకతలలో 

నొకటి. (టోరీ కక్ష చూడుడు. ఈకతవనారినే 

కాన్స శ్వేటివుకతవా రనుటయుం గలదు, గాడు 

నంతి యెరాండునకు హో (మూ లీయవలయు 
0౧౧ 

నన్నతజీ నయిష్షముం జూపీనవారిని “లిబరల్పు” 
లు 

అనుటకు మాజుగ్య “కాన్సశ్టేటివుు లనం దొడం 

గిరి, పిదప లిబరల్పుతో నాజీ కుదిరి యూనియన్ 

రుదురంగా “యూనియనిస్టు లనిరి, గ్ధాడ్డున్ గారు 

౧౮౮౫ సం. రములో సలహో నిచ్చి యుండిరి, 

యూనిలెటరల్ కొంట్రాన్టు:....౮౨1- 
lateral Contract: — వాణిజ్య సంబంధ పరి 

భాపూపదము. ఒకపార్టీ నే నిర్బంధించి బాధ్యునిగాం 

జేయునట్టి కాంట్రాక్టే. 

యూని వర్ఫ్సెలిజ నం _(Universali— 

sm):~—— (1) జగత ంతేయు నొకశు వస్తుతత్వ 

మనింమును, ననంగా భిన్నరూపము లన్నియు నొక 

పదార్థ జన్యమె యనియు నుడును సిద్దాంతమున 

కును, (2) జగత్తున కంతకును సర్వసామాన్యమగు 
ధర్మములకును, (8) సర్వత్ర వ్యాపీం వడు శకి కిని 

సంబంధించిన 5న 

రుల ఆ... 

(ఆగ్రా, అయోధ్య, సంయుక రాష్ట్రములు చమూ 

డుగు. 



యూబిక్సి కురియానిజమ్ 

యూబిక్తిటిరియానిజమ్ (౮0141. 
tarianismy:— సర్వ వ్యా పకత్వమునుగురించిన 

సిద్ధాంతము. (రాజుయొక్క. యధికారము రాజ్య 

మందు వ్యాపించి యున్నది, అనగా రాజు రాజ్య 

మంతటను వ్యాపించి యున్నాండు.) గగ వంతు 

డు చైతన్యహాపమున సర్వతి వ్యాపించి యు 

న్నాను” అను మోస్తరు సిద్ధాంతము. 

యూరేనస్ (rn) గోళము: 
ఇది Sంlar 5751021 నకుం జెందిన యొక గోళము. 

సూర్యగోళమునుండి 1,82,20,00,000 మైళ్ళ 

దూరమున నాగోళమును జుట్టి 50686 దినముల 

19 గంటలలో దిరిగి వచ్చుచుండునది యనియు, 

భూమితో బోల్చీమూాచిన రికి "రెట్లధిక శరీరము. 

గలది యనియు. 

గోళము, 

'జెప్పంబడినది. ఇది |ప్రభాన 

| వె. 1701 ళో Dr. Hzrchel పండి 

తుడు దీనిని గనుంగొనియెను. ఇది 5091101 

plantes తెగలలోనిది, సూర్యునుండి వెలుతురు, 

'వెచ్చందనముల నందు చున్నగోళము కాని స్వప 

కాశము గలది కాదు. హ ర్చెల్ పండితుడు 

దీనికి నూూండవజార్డి పిభుని వేర ‘Georgian 

tar? అని వేరిడెగాని యది ప్రచార మందలే 

దని చెప్పబడినది, 

దీని నాశ్రయించి దీనిచు ట్టు దిరుగుచుండు 

చంద నగోళము లాణు కలన. వీటి నన్నిటిని 

Herchell] పండితుండే గనుంనాని నంట, 

‘Herchell star’ 

యు గలదు. లది సూర్యునకు జూల దూరము 

కొం 

దబు దీనిని అని వాడుట 

నందున్న గోళము, (సోలార్ శిప్టమ్ చూగడు(దు. 

ఎస్టోొనోమో చూడుండు.) 
చు 

2648 యొుజిడిముతస్లులు (అజద్ మతము) 
థి 

యూలోజీ (£110: పొగడుటం 

గూర్చిన కల, స్థుతించుట్క పొగడుచు (వ్రాసిన 
(వాతలు, ఉపన్యాసములందు. బొగడుచు మాట్లా 

డుట మొదలగువాట్ల విధానలక్షణములను 'దెలుపు 

కల, 

యెొబిడి మతస్థులు (అజద్వుత 

ము): వీరు ఇరాన్ (పరిశియా) దేశము, 

ఇరాక్ మసౌల్ చేశములందుం గాననగుచు 

న్నారు, 

అచటనే వీరి (ప్రధమజగ క్రేశికుండును, మతేకర యు, 

దీర్ధదర్శియు నగు షేక్ అది పవిన్ మెసఫర్ 

మహోత్మునిగోరీ కలదు, ఇదియే పరియాతా)స్థల 

ముగ నున్నది. ఈమహాత్నుండు వస్త వుల యేసు 

క్రీస్తు, మహమ్మదీయుల మహమ్మదు మహాత్ళు 

వీర ప్రభానస్థానము మసొలుపురము. 

లంబోలి, చేవునియొక్క-యు, సై తానుయొక్కయు 

దీర్గ దర్శి, (ప్రవక యుయగూడ నై యున్న నుతేకర,. 
Mm వావి రి అటి 

వీరినోరీకడ క్రీమతేస్థులు సంవత్సరమున కొకతూర్ 

సంవత్సరమునందు యాత్ర సల్సీ మోకాషపు 
¢ Mi 

నిలచి [పార్లన లొనరురు. అది వీరియనుదినప్రార్ల 
థి = థ్ 

నలకుం. బెదపం జేయుముతేనిధి, మోకాళ్ళపై నిలు 

వంబడి న. నలు సల్పుట ఏరియందు ముఖ్యము. 

యజిడీ లాదమునుండి కలినవారు. ఆదము 

(Yd అయ సదు 6 HA a మహాత్ముండు (పధమతః చేన్రనివలన సంప 

బడిన మనుమ్య(డు. అత ణీ కీయనయందే పుంస 

త్గవీజమున్సు స్రీ బీజమును గూడ నుంట్క ఆయన 

నుండియే వీరు కల్లిరి. పిదప, ఈవు స జింపంబడి 
గి లి గ 

ఆదమునుండి స్రీ బీజము తీసివేయంబడిి  -ఈవునం 

దుంచంబడెను. తర్వాత వారికి గల్లనసంతతినుండి 

ముసల్మానలు, ఆసువుళు (యూదులు ముద 

లగు తెగలవారు గల్లిరి, 



యెజిడిమతస్థులు (అజద్ మతము 

విమతదృస్ట్యా, అదము ఈవుల వివాహా 
నై 

మహరిశుద్దము గాన వారిసంతలివా రపరిశుద్ధు 

లనియు, "తాము పరిశుద్ధుల మనియు వీ రనెదరు. 

వీరి యాదిమత మేరూపమున నుండెనో తెలి 

యరాదు. ఒకతటీ పే.కాదీ ఇవిన్ మెసఫరుగారు 

పరిశియాదేశమునం దుండినతతీ నావేశముం గలిగి 

తిరిగి మసౌల్పురముం జేరుకొనన(ట. అటం దన 

మతమును బోధింప మొదలిడ 'వేలకొలంది శ్ష్యు 

లేర్చడిి మతమేర్చడి వ్యాపింపసాలౌనంట. _ టేవుం 

డును మె తానును ఈయనయే. ఈమతమున దీర 

దర్శి, (ప్రవక్తృయుం గూడం గానలయునని సంకల్పిం 

చిరని ఏ రనెదరు. ఈయనజన్మము పాలసి నావే 

శప లెబవాన్ సీమలోని బాల్చెక్ పురమనియు, 

జన్మకాలము మహమ్మదీయశకంపు శమైదనశతాబ్ద 

కాల మనియు జెప్పం బడినది, ది కీన్తునెనుక 

పదునొకండవ శతాబ్బకాల మగునంట. 

'పేశు అది ఇబిన్ మెసఫరుమహాక్ముండు మత 

వ్యాప్తివె దూర పయాణము౯ చేయుతటీ గో 

నాయనరూపమున నగుపడుచు నాయన కానవ్రనం 

దుండుచు నర్గ కార్య ములు నబిప నారంభించె 

నంట. జను లాసై తాను మాయాకుహనారూపమే 

నిజమని నమ్మియుండిరంట, పిదప నొంతకాలము 

నకు నిజముగు పేరు ఆదిగారు తిరిగి మసౌలుకు 

రాయగా నాతం జెవ్వండో నూయవేషధారిగం 

దలంచి యామతేస్థులే దూయనం జంపివై చిరంట, 

తోడనే సై తాను తననిజస్వరూపమునం గన్పడి 

యిది దై వసంకల్పమనియు, దేవం. డాయనను 

దీర్భ దర్శిని జేసి తనకడనుండ నియమించి యల్లు 

దనకడకం జేర్చుకొనె ననియు నిప్పు డాతండు 

'జేవుని కుడివె పునం గూర్చొని యున్నాండనియు 

భూమిపె ౯ దనపరిపాలనకాలము పదివేలవత్సరము 

332 

9649 మజిడిముతసులు (అజద్ మతము) 
థి 

లని చేన్చండు నియమించననియు విదప తానును 

చేన్రనికడకు స్వర్గమున కరగి యాయనకుమ నంది 

వారిర్వురిమధ్యం గూర్చుందుననియుం. దరువాత 

కాలమున దేవుడే పరిపాలించుననియుః బెల్పి 

యాదిర్హ దర్శివంశమునుండి మరియొకని మకాధి 

పతిగ నెన్నుకొనుండనె నట, నేటికి నై యా 

వంశమునుండియే మకాధిపతు 'లెన్నుకొనంబడు 

చున్నారు. 

వీరియంవు మకాధిపతికి “వకీ లనియందురు. 

వెనుకటివీలు  మరణించినవీదప నిప్పటివకీలు బే 

విన్ అలీబే గారికి మతసంబంధమగు వోలు పద 

వీయు మోర్ బిఖాన్ మతబిరుదమునుు అను 

శుుతాజారముమేర  కొసంగి మయొకపషతమును 

వొసియిచ్చిరసి తెలియుచున్నది. వీరికి వీగెవకీలు, 

కై సవులకు పోపుకన్నను, ఇస్థాంముతస్థులకు ఖలీ 
ఫాకన్నిను నధికుండని వారు గారవింతురు. 

యెజిడిమతస్థులకు దనమహి మాధికారములం 

దన్యులతో విభాగములేని  యద్వితీయుండగు 

దై వమునకు అల్లా” యనిపేరు. భూమికిం గడు 

దూూరముననుండు స్వర్షమునం దుండువాండు. 

మంచియే శరీరముగా. గలవాండు. సర్వదా య 

న్నిటియందు క్షమయే కృత్య ముగా గలవాడు. 

మనుష్యులకు హోనిచయనొల్ల సివాండు౯గాన క్షమిం 

చుటయే కాన్సి శివ్సీంపకుండును. చేవునిసింహాస 

నముకడ నాజ్ఞానువర్తులగు పరిబారకులు ౧ ఇళ) 

యేలు ౨ గేబ్రీియేలుు, ౩ మైశేయేలు, ర సమా 

న్సేయేలు, ౫ డాగ్జేయేలు, ౬ ఇస్రాఫేల్ అను 

వేరులుగల యార్షురుదూతలం గల్పినవాండు, 

ఇంక దేనునికడనేయున్న (ప్రమధులగు దూత 

లలో నగ్రగణ్యుండు, బృ శాయేలునకు సె తానని 

వేకు, ఈతనిని పిశాచముగా నన్యు లగులోకులు 



యెజిడిముతనులు (అజద్ మతము 
థి 

వాడుచుంటం గలదు. ఈతడు మనుష్యులకు 

హోనిం జేయు కూూరస్వభా వము గలవాండు, 

అతనికి గనికరపడి శ్షమించునై జము లేదు. మను 

ష్య లాయెననుదూారిన, పగ దీర్చుకొనునై జముం 

గలవాడు. సైతాను భూమిడె వారలకడనే 

యుండి వారలం బరివాలించుచుంట, దె వసంకల్ప 

మని చెప్పంబడినది, కాని యాపరిపాలనము సృృ్ట్వా 

ది పదివేలవత్సరము లని 'చేన్రనిసంక ల్పము, అం 

దిప్పటికి మూండువేలవత్పరమువరకు గతించెంగాన 

నింక నేండువేలవత్సరములమట్టుకు, ఇససాయేలు 

(పై తానువిశాచు పాలనము భూమిపై. గల్పయుం 

డెడిని, ఈకాలమునందలి మె తానుపరిపాలన చేను 

డంగీకరించిన'దే. భూపరిపాలనసందర్భమున సై తా 

నుకు “మాలెక్టాన్ * అనిపిరుదనామము!. 'జెప్పంబడి 

నది, ఈ యరబ్బీసదమునకు “మయూరరాజి మ 

నియ్కు “మయూరప్రమధుం డనియు, “దూతల 

మయూరి మనియు, సందర్భానుసారముగ నర్థము 

లయ్యెడిని, ఏ జాయే? లనుపదము హీ|బూభొపా 

పదము, 

సె తొానుపరిపాలన చె వికము గాదు, పదివేల 
దు యి 

వత్సరములకు( బిదప నాతండు స్పర్టమున కెగసీ 

'దేవ్రనిశమ నంది, చేనునకును, సేకు ఆది ఇబిన్ 

మెసఫర్ వకీలుగారి$ మధ్యను కూర్ప్తుండుననియు, 

తోడనే డేవునిపాలనే భూమిసె 6 బొరంభమగు 
త J 

ననియు, నీమతస్టు లసెదరు, యోగ్యుండుగను, 

స్యత్ర్రనర్న కుండుగను, (సై తానుపాలనకాలమున) 

భూమిప మనియుంటకు సె తకానుదయయీ కారణ 
షా Om 

ముగును గాన సై తొనుభ క్ర యీావుతముశం దన 

సరము. చేన్రనినే సై తానే శమింపంబడుకుగాన 

నతని భక్రులగువారికిం దప్పక దై వతమ కలదు, 

ేన్రం శొనర్భిన సృష్ట్యాదికార్యముల కాయన 

కుం గృతజతం డెలిప్కి రక్షణకు దురార్షములనుండి 
బూ కారణ 

2650 యెట్రియమ్ 

తన్ను మరల్పుటకు నాపదలం దప్పించుటకు బా 

గొనర్భి  యాపదల పాల్పడనీయకం గాచుటకు 

సై తానును భకి తో నీమతస్థులు ప్రార్థింతురు, 

వీరిపద్దతి (ప్రకారము సృష్టికి” చేవ్రుడు నిమిత్త 
య 6 న 

కారణముగం 'బేలుచున్నది. సె తాను సర్వతంత్ర 
చి 

స్వతంతుండు గాన, సర్వ ప్రార్థనలకు గురియగుట 

సె తానుత్వముననేగాని దె వత్వముగం గాదు, 
షా షా 

బహుశః ఈయన ఇంస్లాంమతేస్థులమహమ్మదు, 

కె సవులయేసు శ్రీస్తులంబోలినవాండేమొ? యాజడి 

మతస్థులు, ఇస్తాంయతస్థులు, శన వమతస్థులకుం 

గాని స్వతం|త్రమతేస్గులుగ నున్నారు, వారిదృష్ట్యా 

యన్యు లపరిశుదులు. 
0 

యెజోద్వీపము:.__ 
(జపానుటేశము చూడుండు.) 

యెట్టర్చయమ్ (Ytterbium) :_—_ 

ఇది Tare element’? అని చెప్పబడినది. దీని 

Chemical symbol Yb అనియు, atomic 

weight 178. 6 అనియు, atomic numbstr 

70 అనియు జెప్పంబడినది, 

మణేయు దీనియంతర్నాగములు™ రెడు Rle- 

ments కలవంట. అవి ‘Nneoytterbium’ అ 

నియు, ‘letucium’ అనియు బేరిడంబడెనంట. 

యెట్టర్బియమ్ క్రీ, వె. ౧౮౭౮ సం॥ రములోం 
(I) 

గన్గొనంబడినద(ట, ౧౦౭ లో విభాగము కనాన 

బతనంట, 

యెట్రియమ్ (Yttrium); — ఇది 
metallic element అనియు, దీని Chemical 

symbol yt అనియు, atomic weight 88 , 9 

అనియు, atomic number 89 అనియు 

జెప్పంబడినది,. dark grey powder వలో 

నుండునంట, 



యన్ 26 

యెన్ (Yen): ఇది జపాను జేశంపుం 

బృధాననాణెము. ౫ యెనుల్సు పదియెనులుు ఇరు 

వదియెనులు బంగారునాణెములు ముద్రింపంబడు 

“చున్నవి, యొనునందు ౧౦౦ సెనులు కలవు. ఐడి 

యించుమించుగ రూసాయిన్నరమొదలు రెండు 

రూప్యములందనుక (మధ్య) ధరం గల్లీయుండును, 

యెఫిసస్ పట్టణయు (టాడు:__మెఫి 
సన్ లేక ఎఫిసస్ పట్టణముంగూర్చి సరిగాం చెలియ 

కున్నను, నిది ఆసియామైనరునందు సముద్రతీరంపు 

గొప్పరేవుపట్లణముగన్సు వర కస్టలముగను నుండిన 
లు ౨ ఢి 

దిగాం చెలియుచున్నది్. 

పాడుపడిశగృహములు, విచిత్రములు, వీటి 

యందు దయానాబేవళ మొకటి కలదు. 

యెరుళగుహలు:-- విట్లకు వెల్లు యని 

యు, బరూల్ అనియు, ఎల్లూరా యనియు బే 

రులు కలవు, సర్వసాధారణముగ సెల్లరు నెల్లూరా 

గుహ లనుచున్నారు. బృహత్సంహిత ౧౮-౧౮ 

యందు 'జెప్పంబడినవి. సె జాంరాష్ట్రాముననున్న 
లు 

గుహలు. చక్క-నిచితుములు, పనితనముం బద 

ర్భించుచు జూడ వింతగ నుండెడిని, చేశ ప్రసిద్ద 

ములుగాన వేజుగ వివరించి (వాయనక్క_ణ లేదు, 

యెల్లో జర్పలిజమ్ (1261107 Jour- 

nalism):— పతి) కానిర్వహణ ధర్మపద్దతులను 

'బొటింపక హద్దు మిాజుచు వారల కధికార్థము 

లను, అఖా ములను, గుదురునటుల బొమ్ములం 

గుదిర్చియు, అనవసరో కులం గల్చియు, ఉత్పాత 

కరమగువార్శ లను విషయములను ప్రాయుచుండు 

ఐా్రతలుగల వారావ[త్రీక ల క్లీవేరు అమెరికాసం 

యుర్ రాష్ట్రములందు వాడుచుందురు, 
ం ల 

లి 1 యోగములు 

అన్యులకుం జెరుపుం గల్లునటులం 'బెంశెతనము 

కొలది వార్తల కపార్టవృతి. గల్పించుకుచేష్ష 
యాని థి అ ర 

వాతలన్స, ఆకతాయ।[వాతలను (వాయు పత్రికా 

నిర్వహకుల్మవాతలంగూర్చి వాడుపదము, 

(వార్తాపతొ కానిర్భహణము చూడుండు) 

ఇది యసూయతచే నిరసనగా నను పియో 

గము గాని *ీపసుపుపచ్చరంగు అను పియా? 

మున కేమి సొంప్రదాయార్థమోా సరిగా 'డెలిను 

రాకున్న ది. (యెల్లో. వైస్ చూడుడు.) 

యేన నాపొప్తి న్యాయము: దీనిని 
“యేన నాపోస్తే యో విధి రారభ్యో తే స తస్య 

భాధకో భవతీతి న్యాయి మనియు ననుటంగలదు. 

వది పో  వీంచకపోవుటవలన నేవిధి సిద్ధించునో 

యది దానికీ బాధకవముగునని యర్థము. ద్రిది వ్యాక 

రణన్యాయము. మామూలుగ నడుచుపద్ధతికి 

బాధకముగ సంభవించువిధికి యేలోపము గల్గుట 

కారణమో, యాలోపము దానికి బాధకముని 

భావము. 

యోగబంధతృుయవము:-హకళయోగా 

భ్యాస మొనర్చువారు తమశరీరముసు మూండు 

విధములుగా బంధించుకొనెదరు, 

౧ మూలబంధము:.- ఇనుపకచ్చడముతో c 

(గోచీతో ) బంధించుకొనుట, ఆ ఉడ్యాణబంధ 

ముః-. నడుమును కొటిచే బంధించుకొనుట, 

3 జాలంధరబంధము:.-- 'హాంసదండమును మెడ 

క్రింద నిడి యాముకిెని స్థిరపడి క దలకుండుట, 

యోగములు; 
బరగెడి రోజుయొక్క_ యెదంగములలో నాల్లవ 

దియగు యోగ మిరువదియేడు తెజుంగులు. 

౧ విష్కంభము ౨ వీల, 3 ఆయుష్మాన్, 

ర సౌభాగ్యము ౫ శోభనము, ౬. అతిగండము 

పంవాంగము లన6 



యాగములు: 

౭ సుకర్మము, ౮ ధృతి ౯ శూలము ౧౦ గం 

డమ్సు ౧౧ వృద్ది ౧౨ ధృవము, ౧౩ వ్యాఘా 

తము ౧౦౪ హూఠరణము, ౧౫ (వజము, ౧౬ సిద్ది, 
య ధి 

౧౭ వ్యతీపాతము, ౧౮ వరీయాన్, ౧౯ పరిఘము, 

౨౦ కివమ్కు ౨౧ సిద్దయోగము, 99 సాధ్య 

యోగము, ౨౩ శుభయోగమ్క ౨౮ శుభము, 

2 బిహ్మయోగము, ౨౬ ఐందము, ౨౭ 
అదం అల క్నా 

అష్టాంగయోగములు:_౧ యమ, ౨ నియ 

వ్ర 535 ఆసన, ౪ పాంణాయామ, ౫ పత్యా 

హోర, ౬ ధ్యాన, ౭ ధారణ, ౮ సమాధులు, 

పంచదశ యోగములు: అప్లాంగయోగము 

'లెన్మిది ౯ త్యాగము, ౧౦ మౌనమ్ము ౧౧ చేళా 

వారము, ౧౨ కాలానుగుణ న గినము, ౧౩ 

వూూలబంధము, ౧౪ 'చేహసామ్యుము, ౧౫ 

దుఃఖరహితము. 

తోవిధాభ్యా సయోగములు:...._ ౧ పా్రకృ 

తము లేక మంతి'మోగము, ౨ వై కృతము లేక 
లయయోగము, 3 కుంభము లేక హూఠయోగము,. 

పోడశ యోగములు, భగవద్గీతో కములు: 

౧ సాంఖ్య యోగము, 9 కర్మయోగము, 5 దం 

యోగము రీ సన్యా సయోాగముు, ఎ ల 

యోగము, ౬ నిప్కామయోగము, ౭ వం 

యోగము, ౮ బ్రిహ్ముయోగము, ౯ా రాజగుహ్యా 

యోగము, ౧౦ విభూతియోగము ౧౧ భోకి 

యోగము ౧౨ పీకృతియాగము, ౧౩ గుణత్ర 

యయోగము, ౧౪ పురుపోత్తమయోగము, ౧౫ 
ఆజారవివేకయోగము, ౧౬ మోక్ష్రయోగము, 

రురాగనమూాలఆభిధ:_. 

(లక్షణ మాడు(డు). 

2652 యోగ శాస్త్రము 

యోగశాస్తునాడులు; 
= 

(నారి నాడులు స్వరనాడులు మాడుండుు 

యోగశాస్త్రము; 
నర్చి యోగసిడ్లి నందినవారు యోగు లనంబడు 

దురు. యోగము హళయోగమనియు, లంబికొ 

యోగ మనియు, రాజయోగమనియు. (దివిధము 

యోగాభ్యాస ము 

లుగ జెప్పంబడ్నది. ఇందు రాజయోగము మిగు 

ల సులభొసాధ్యమనియు హళయోగము. శరీర 

కషము నెక్కు_నగ శాసించునది యనియు. జెప్ప 
ఎం 

బడినది, 
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ఆదిని “స్వేత్రయోగి యను పేరంబరంగిన మహో 

శివభక్తుం డన స్త్రమును రచించియుండెను, ఈ 
మవానీయునకు న్వేతశేతుం డనువేరుకు గలదని 
కొంద అనెదరు, శ్వేతుండు మొదలు లకులీశుం 

డను యోగప్పుంగవునివజకు యోగాచార్యులని 

వై వగ )౦థములందు( జెప్పంబడినది. ఏరికి నూట యై 

పం[డెండుగురు శిష్యులు క్లరని చెప్పబడినది. 

వీదప6 జిరకాలమునకు. బతంజలి యోగళాస్త్రము 

ను సూత్రములుగ రచించెను. శ్వేతకేతు కృత 
మగు స్వరచినామణి యును “హఠయోగపిదీ 
పీకే మొదలగు కన్ని యోగళా, స్త్ర గంథములుం 

గలవ్ఫు, 

యోగశాస్త్రుమున వివరింపంబడినరీతిని అపాం 
టబ 

గయోాగనులు యోగాభ్యాసమున ముఖ్యములు, 



యోగళాస్త్రుముదిలు ౨౦ (వింశతిము[ దలు 2658 

వీదప కాలమున సాంఖ్యశా స్తు మిందు. చేరెను, 

(స్వరళా(స్త్రుము చూడుడు.) అంగయోగము 

'లన్నిది. అవి ౧ యమము, ౨ నియమము, 3 ఆస 

నము ౮ ప్రాణాయామము, x ప్రత్యాహారము, 

౬ ధారణ, ౭ ధ్యానము ౮ సమాధీ యనంబడు 

నవి, (అష్టాంగ యోగములు.) 

ఏటియం దింక్ ననేకములుగ నంత ర్భాగములు 

చెప్పంబడియున్నని. ఆసనము అనుంబదినాలుగు 

చెప్ప.బడినవి. ఇరువదిముద)లు చెప్పంబడీనవి. 

ప్ప యలు చెప్పబడినవి, ప్రాణాయామసందర్భే 

మున పూరక, కుంభక, రేచకములు చెప్పబడినవి, 
ఇంకను నజప్క దశవాయువులు, షట్స్నక్రములు, 

భూతములు వివరింపబడినవి, వాటివాటింగురించి 

'వేర్వేరుతావులందు. జూడనగును, 

యో గశాస్తు ముద్రలు ౨౦ (సంగతి 

౧ మహాము[ద, ఇదిప్రకా 

రాన్త్వము, ౨ నభోము[ద, లి ఉడ్యాణబంధము[ద్ర 

ర జాలంధరబంధము[ ద్ర; 

a మహాబంధముది), ౭ మహావేధము[ద్ర ౮ ఖేచ 

౫ మూలబంధము[ ద్ర, 

రీముద్యి ౯ నీపరీతకరిణీముది), ౧౦ యోని 

ముద్ర ౧౧ వజోళిము[ద్రు ఇది (ప్రకారాన్తము, 

౧౨ శే ర్త 'బాలము[ ద, ౧౩ తటాకమ్ముద్ర, ౧౮౯ 

మండూకము[ద్ర ౧౫ శాంభ వీముుద్య, ౧౬ అశ్వ 

నీముది, ౧౭ పాళినీముది, ౧౮ కాకముద, 

౧౯ మశంగినీముద), ౨౦ భుజంగినీము[ద, 

(యోగళాస్త్రుము చూడుడు.) 

యోగనిద్దిః _ అంగిరసునికుమారె. బృహ 

స్పతిచెలియలు, ''ప్రభాసునిభార్య. విశ్వకర్మతల్లి, 

దొరా గాంగములు:-- 
(అంగ ములు చూడుడు 

3324 

యోగాభారబొద్ల్గ వముతము 

యోగాచారబౌద్ధమతము:._. ఇది 
చతుర్విధబాద్ధ ములలో నాక టి. సర్వలక్ష్షణములచే 

వీవుతము బొ ్దసిద్ధాంతము ననుసరించినది, (బౌద్ధ 

మఠము చూడుండ్తు. బుద్ధభగవానునితరువాత 
వారగు బౌద్ధపండితులలో నొకప్పూడు వినాద 

ములు గల్లి వాదులు ౧ మాధ్యమికులు, ౨ యో 
అక్ష 

గావారులుు 5 సౌెతాంతికులు, ఈ వై భావీకులు 

నని నాల్లుతెగలవారె రి. వీరివిభేదము లొక్కజ్ఞాన 
౧ రా రూ 

చేయము లగు అన రార్లమగుబుడ్ష లేక ఆత్మ, 
Gy చి థి రు 

బాహ్యార్థమగు వెలుపలనుండు లేక వాహ్యనోచ 

రములగు జగద్వస ఏవులంగూర్చియేయని యె 

గునది. ఇంకను వీరిలో నించుక నాజారభదము లు౨ 

డినను నవి స్వల్పములుగా. బాటింపంబడంజననవ్ర, 

యోగాచారబౌొద్దులను బాహ్యా శూన న్వత్వ 

వాదు లనియు, నిరాలంబననాదు లనియు, నితర 

మతేస్టులు వాడియున్నారు. ఏ్గ్రు వాదనాకర్యము 

కొటుకు మాధ్యమికుల సదసద్యాదమువంటి జన 

కేయనాదమును, జూతివ్యక్ష వాదమును నేర్చణుచు 

వ"సిరి, 
2 cl 
ల్లో 

జ్ఞానజ్టేయనాదము:-- ఒకపదార్థ ముండినదను 

టయం దది జ్ఞానము, క్షేయము ననురెండుభాగ 

ములు గలదిగ నుండవలయును., డు 

యొకటియీ గాన జ్ఞానమగుబుద్ధిచే జ్ఞ జయ య. 

దగినది, వ మ కయ్సు 

. జేయ మూాశ్కీ క్ నెబుంగంబడువస్తువును | హా నై యున్నవి, 

జనమును భదప్సత్యయ పినాహరూపమగు 

స్వరూపనై దిత్ర మనాదివాసనావశోీమున గలను. 
రా 

అనంగా నొక వస్తువును ౦డీ “వేరొక నస్తువునకు( గల 

నేక కో జాన క్. అగ భేదము (లెక Se మ్బ ఎడ తెగక (నదీజలపి 

వాహమువలె కల్లుచుండుట యనిభావము., 

3 

య 

న. 

బుద్ద్ధియగుజ్ఞనముయొక స్వరూపమై. చిత్యు 

మే "పె కి గన్సించువస్తువు, అదియే బావ్యాగోచర 



“'యోగాణచార సన మతము 

వుగుచు (పై కిన్సించువస్తు వని చెప్పం బడినది. 

ఇంతయేగాని పెకి గోచరించువస్తువయే నిజమె 

దాని యాకార నుంతరజ్ఞానమునకు? బితిఫలించుట 

లేదని చెప్పబడినది. మణియు నిటులంగల్లు సహో 

పలంభనియమము, _ (అనగా జ్ఞానము బట్టియే 

వస్తు వనియతముగ 6 "'జెలియుచుండుటు వలన 

నంతరమగుజ్ఞానము చాహ్యమగువస్తువుగ (మిం 

మచుండుట సమస 

భ్రమాత్ముకము లై యున్న వని చెప్పబడినది, 

దృశ్యజగ త్ర న ములు 

బ్రంక నంతర నాగుట్రాసను సత్యము. ఇది బాహ్యా 

నోచరములగుపదార్థ ముల కసొధారణము (అనా 

భారణ మనంగా నేవస్తువును పితిఫలింపంజేయు 

క మావస్తువునకుం బి త్యేకపి ల్యేక మె వేరుగ 

నుండునని భావము, బుద్దియనంబడు క న 

థుణిక'మె క్షణక్షణమునకు మాటబుచుండుట, 

యసాధారణమగుట, జ్ఞానమునకు 'బెక్కురూప 

ములు గలవనియు, నిది కరమున కవసర మనం 

బడుననియు. జెష్మంబడినది. 

ఈనాదమువలన బాహ్యపంపంచవస్తువ్రులు 

నిజపదార్థ ములు కావసియు, న = (పతి 

బింబములై , శూళ్యము లనియు, నివి కేవల భ్రమా 

కల్పితములు గాన, తత్వము కాదనియు, నీమత 

ఇందువలన బాహ్నునోచరములగు 
లి 

జగద్వస్తువులు దృష్టమగు (ప్రత్యక్ష ప్రమాణ 

ముచే సాధింపంబడినవని మెబుంగునది. 

విదాంతేము. 
ఛి 

ఇంక ననుమాన(పమాణ మెదు తెజంగులు, 

౧ నామము, .౨ జాతి 5 గుణము, ర (ద్రవ్యము; 

x క)యానుమానము లనియె యున్నది. అనుమాన 

మసలువస్తువుంగూర్చియే యనినచో నవద్రవ్యము 

లును బుద్ధింయనంబడుజ్ఞానమ.యొక్క- ప్రతిఫ్లల 

భ9మారూపములే గాన, శూన్యము లే యనియు, 

2654 యోగా'చార బౌద్ద మతము 

జగద్వస్తువులు జాత్యనుమాన ప్రమాణ మని 

నవో, వస్తువునుండి జాతి వేజగునేన) జాతియు 

వసునువల బె కగుపడవలయుం గాన నట్లు సె క్ర 

గనుపడనిజాతిలే దని (శూన్య మని చెప్పవలయుం 

గాని తత్వ్పమనరా దనియు, 

అసలువస్తువే యుండనప్పూడు గుణానుమానము, 

క్రియానుమానము, నామానుమానము, ప్రసకి యీ 

యుండదనియు జగత్తునందలి  సకలవస్తువులు 

శూన్యములై తత్వములు కాక మిధ్యయె (భాంతి 

యగుతజ్సి పుద్దలము (పరమాణువు) లసలే తలంపం 

బనిలే దనియు, 

ఇ్రంక నేమనిన నంతరమగుబుద్ది "లేక వ 

మవిభాగ్యమయ్యును, జ్ఞాన జ్ జ్ఞాతరూపముల 

(గాహ్యాము, (గ్రహణము, (గహితెయుం గూడ 

దానెయె త్రవిధములం బృతిఫలించుచు( గసిపించు 

నవ్ యనియు, 

మాధ్యమిక బోదు లనునటుల లాడ 

శూన్య మైనో డెల్ల్టియనునదే యుండక్క సర్వాం 

ధ కారబంధుకమె యు౧డవలసి యుండెడ్ దనియు, 

నిది లోకానుభ వవిరున్టముం గాన వాదన నిల్వనేర 

| 

దనియు, 

గావున కు ఆ లక్ స. తత్వ 

మనియు, నదియును తుణిక మనియు, నింకను 

మాధ్యమికులమతమున సర్ఫ్సోమును భూన్యమే 

యను ఏవలన బిమాణప్రమేయములు, స్తుపత 

పరపక్షములు6 గూడ శూన్య యులని యర్థముగాన, 

స్పపత్షస్థాపనము కూన్యస్థాపన మగును. పరపక్ష 

ఖండనము శళూన్యము'నే ఖండించుట యగుననియు, 

మటణియు సర్వళశూన్యమునందు. దానును శూన్యమే 

గానం దాను లేనివాడై వాదింప నరు (డే కాండ 
యా యె 

నియ్కు తనయున్కి_ తానే యొష్పుకొననివాని 

వాదము నాదమె కాదనియు, 



ఇయోగానందము 

సకలవాసనలు నశింప, వివిభవిషయాకారబాధీ 

తము గాని విశుద్ధవిజ్ఞానోదయమే పరమోదయ 

మనంబడ్కి మోవముగం దనరుననియు ముముషు 

లాబుద్ధినే యుపాసింపవలయు నినియు సిద్ధాంతము. 

యెరాగొనందవు:- 
(ఆనందములు చూడుడు 

యోగాభ్యాస కియా షట్కము. 
(ష్మట్క్మిములు):.-మానవ (స్టూలు శరీ 
రము స్వతేస్పిద్ధ ముగ వాత, పెత్య, శేహ్మ తతా 

త్శకమె, వాత, CES శష్మ సంబంధరోగముల 

కాటపట్టయినది, గాన తజచుగ వాటబాధలు 

కల్లుచుండుట సర్వసామాన్యమే. అందు యోగా 

భాస 'మొనర్భ్ఫువారలకు. [బాణాయామవమ మొన 

ర్చుతటి వాత పైత్య శేహ్మ రోగములుగాని, నాటి 

సంబంధరోగములుగాని, యాటంకములు గల్లించు 

చుండును. గాన నటిదోపాటంకములం బరిహారించి 

నాడుల నర్హ నుంచుటకు *వష్మట్కియములు 

పరిహారసాధనములుగం జెహ్నంబడినని. 

అవి౧ ధాత్తి ౨బస్సి, 5 నేతి ౮ నౌక, 

యనంబడునని, 

అంతర్భాగము 

> తాటక్రము, ౬ కఫాలభాతి, 

ఈయాణుక్రియలం దింకను 

లుగం గొన్నియుపష్మకీయలు కలవు, 

ఆయాతావులందు( జూడశనగును, 

యు యోగాభ్యాస మొనర్చువారికే యనియు, 

వాట్లంగూర్చి, 

-ఈకీయ లన్ని 

నన్నములగు ల "కములు. గావనియు నెణుంగునది, 

యోగి (రసవాది) మతము: ఈ 

మతము శివపోక్త్ట్రమనియు, నాదిశే _క్రికం బరమేశ్య 

రుండు 'జెల్పినపార దధర్శ మహాత్మ్యము లనియుు, 

కాయ (శరీర) సిద్ధికి సాధనముగ పాదరసము 

(పారదము) నుపయోగించు విధివిధానము లెః౦ 

గంప నాదికాలమున( బెక్కండు)సిద్ధులు దీసిని 

2655 యోగి (రసవాది) మతము 

శిష్యుల కుపదేశించుచుండి రనియు, సోవిందభగ 

వత్సాదాణార్యు(శు దీనిని గంథరూపమున 

రచించెననియుం జెప్పం బడినది, 

జీవన్ము _క్రీగాంశీంచు యోగులు కాయసిద్ధినందు 

టకు సాధనమగు పారదము (పాదరసము) ఈశ్వర 
కరీరసంజాతము%ను, అభికము (జేకులు) పార్వతీ 

శరీరసంజాతముగను చెప్పబడినది. ఇవి యర దీవిని 

శుద్ధించేయంబడినచో శరీరమునకు సెద్ధినొస్థంగం జేసి, 

జీవన్ను క్రిక్ సాధనమగునని యీమతాభ్మిపాయము, 

ఎల్లమతములందు భాతికశరీరము ఏడిన (మృతికిం) 

బిదప ము _చెప్పంబడినది. ఈమతమున సిద్ధులగు 

యోగులకు సశరీరముగ ము క్స్ చెప్పంబడినది. 

బ్రదియే యీవమతమున. బ్రధానలకుణము. 

ఈమతధర్మమున ముక్తి మనలన సిద్ధిం 

చునది, తక్కీ_నధర్శము లన్ని యు నై గతధర్శ 

ములం ణోలియుండును, శివపారమ్యము, జ్ఞానము 

యోగాభ్యాసమూలమున సంపాదింపవలనినది. 

యోగా భ్యాసమున శరరసిద్ధిగలుగుట సులభముగం 

గలెడిని. శరీరసిదియు,  యోగసిడియు. గఅినేని 
గ భఖ థి గ 

యణిమాద్యస్ట్రసిద్దులు గల్స్ సూత్మశరీరము. గల 
బట థి గ 

వాడో, సర్వజ్ఞుం డగును, ని రము యోాగు 
యి. లెను 

లకుం బిసిద్దమని రనెశ్వర సిద్ధాన్త మముగంథమునం 

జెప్పంబడినది, మహేశొదిదేవతలు, చె త్యులలోం 
వూ 

బెక్కండు)ను, వాలఖిల్యాదిమునులుు, సోమేశ్వ 

రాదిన్భపులు నిటులనే సిద్దులయిరి. విధివిధానమున 

గోవిందభగవ త్పాదాచార్వు లీపారదమును, నభ 

కమువు మొదట ర కముశకున్కు బిదప శరీరమున 

కును బ్రియోగింప వలయునని చెప్పియున్నాందు. 

దృసి చేతంగాని, స్పర్శమునేతంగాని, పూజచేతం 
ఠి 5 

గాసి, నీసిద్ధి నందవలయునని చెప్పబడినది, సిద్ది 

మూలమున మాయనముండి విముకుడె, మహి 



యోగినులు 

<9 జ మాసహితు.డై పరిపూర్ణ తము నందనయ్యెడీని, 

అడియే ము ర్ం 

యోగినులు (౮): శ్రీచశ్రాంతర్లత, 
శ్రైలోక్యమోహనమునందలి (పథమావరణమున 

దశ |పకటయోగినులు (దశీసిద్దులు):- ౧ అణిమా, 

౨ నుహిమాా ౩3 లఘీమ్యా ౮ ఈశత్వసిద్ధి 

x వశిత్వసిద్ధి, ౬, (ప్రాకామ్యసిద్ధి, ౭ భుక్తి 3 

౮ ఇద్యా ౯ |ప్రాపి, ౧౦ సర్వకామసిద్ది. 

5 Wie St 2 దోతియావరణ మును వట్టుకలు!- ౧ బాహా, 

౨ మాహేళీరి 3౩ కొమార్కి ౪ 'వెపవి, 
0౮ 6౧_ల[ం 

౫ వారాహి, ౬ మాహేెండి, మజీయు నీయావ 

రణముననే పరదేవతాశసలు ౨.  వాముండా, 

మహాలథ్ష్మీయనునవి, 

తృతీయావరణమున దశము[ద్రాధిదేవతలు:- 

౧ సర్వుసంవ్షోభితీ ౨ సర్వవిద్రావిణ్సీ 3 సర్వా 
కర్ణి ణీ ర సర్వవశీకరిణీ, x సర్యోన్మాదినీ, ౬ సర్వ 

మహాంకుశీ ౭ సర్వఖేచర్సీ ౮ సర్వబీజూ ౯ సర్గ 

యాని ౧౦ సర్వత్రిఖండా, 

ఇటుల దశేసిద్దులు, వషట్బక్సులు, గెండుపర 

'దేవతాశళ్సులు, దశము[దాధిబేవతలు కలసి సోలో 

క్యమోాహనచకమునందలి (పకటయోగిను లిరు 

వదియెన్భిదిసంఖ్యా కులు. 

యోగినులు ౬౬. వా సర్వాశాపరిపూరక 

చకోమునందలి పోడశదళములందుండు పోడశ 

గుప్పయోగినులుః.. ౧ కామాకర్షి ణీ ౨ బుధ్యా 

కర్టిణ్సీ ౩ అహంకారాకర్షిణ్కీ ౪ ఛళ్చాకర్షి ణీ 

౫ స్పర్శాకర్తి ణీ ౬ రూపాకరి శ్రీ ౭ రసాకరి ణీ, 

౮ గంధాకర్షి ణే గొ చికాకర్తి ణే, ౧౦ థె ర్యా 

కర్షైణ్సీ ౧౧ స్మృత్యాకర్షి ణీ ౧౨ నామాకర్షి ణీ, 
౧౩ బీజూకర్షి ణీ, ౧౪ అత ణీ, ౧౫ అమృతా 

కర్షిణ్కీ ౧౬ శరీరాకర్తి ణీ, 

2656 యోగినులు 

సర్వసంక్షిగోభణచకమునందలి యసష్టదళపద్మ 
మునందుండు అషప్టగుప్తయోగినులు:- ౧ అనంగ 

కొసుమా ౨ అనంగమేఖలా, 5 అనంగముదనా, 

లో అనంగముదనాతురా ౫ అనంగరేఖా, ౬ అనం 

గాంకులీీ ౭ అనంగవేగిన్సీ ౮ అనంగమాలిసీ. 

ఇటుల గుప యోగిను లిరువదినలుగురు. 

సౌభాగ్య దాయక చక) మునందలి చతుర్దశము 

కోో_ణములందుం జతుర్లశసాంప్రదాయ యోగి 

నులుః- ౧ సర్వసంత్షో భిలీ ౨ సర్వువిదావిణీ, 

3 సర్వాకరై ణే ర సరాష్టహ్హాదినీ, ౫ సర్వసమో్మో 

హినీ, ౭ సర్వ స్తంభినీ ౭ సర్వజృంభిణే ౮ సర్వ 

వశంకర్కీ ౯ సర్వరంజనీ ౧౦ సర్యోన్నాదినీ, ౧౧ 

సర్వార్గసాభనీ, ౧౨ సర్వసంషశ్రపూరిణ, ౧౩ సర్వ 

మంతమయీ, ౧౪ సర్వద్వంద్వక్షయంక రీ. 

సర్వా సాధక చ క్రమ.సందలి దశతికోణము 

లందు దశేకులతో కొర 'యోగినులు:._ ౧ సర(సిద్ధి, 

(పదా ౨ సర్వసంషత్రద్యాా 3 సర్వప్రియంకరీ, 

రో సర్వమంగళ కారిణ్కే ౫ సర్వకామ్మపదా, ౬ సర్వ 

దుఃఖవిమోచన్సీ ౭ సర్వమృత్యుపిశమనీ, 

౮ సర్వవిఘ్ననివారిణ్రీ ౯  సర్యాంగసుందరీ, 
౧౦ సర్వభాగ్యదాయినీ. 

సర్వరతూకరచ[కమునందలి దళ (త్రికోణము 

లందు దళనిగర్భ యోగినులు:--౧ ప, ౨ సర్వో 

శ క్త సరె పక్వర్య|ప్రదా, ర టా నమూ, 

౫ సర్వవ్యాధివినాశినీ ౬ సర్వధారస్వరూవిణీ, 
౭ సర్వపాపహర్యా ౮ సర్వానందమయి్యా, ౯ సర్వ 

రకాస్టరూపిణీ, ౧౦ సర్వేప్పితఫల పదా. 

సర్వరోగహరచ।క్రమునందలి యష్టరహస్య 

యోగినులుః- ౧ వళిన్కీ ౨ కామేశ్యర్కీ ౩ మోది 

నీ ఈ విమలా ౫ అరుణ్సీ ౬ జయిన్కీ౭ స 
ర్ కాఫ్ 



యోగీశ్వరద్యాదశి 

యోగినులసంఖ్య: - 

౧ తే )లోక్యమోహనమునం బ్రకట 

యోగినులు ౨౮ 

౨ సర్వాళాపరిపూరకమున గు స 

యాగినులు ౧౬ 

3 సర్వసంక్ష్రో భణచక మున గు ప 

యోగినులు ౮ 

ల సర్వసాభాగ్యదాయికచ క్ర మున 

సాంపిదాయయోగినులు ౧౮ 

౫ సరాష్టనాధకచక ము" S| 
mC 

యోగినులు ౧౦ 

౬ సర్వర మొకరచకమున నిగెర్య 

'యోగినులు ౧౦ 

౭ సర్వరోగహరచకిముక రహస్య 

యోగినులు ౮ 

వ్రబుల యోగీనులసంఖ్య ౯ 

అతిరహస్యయోగినితోసహా ౧ 

౯ 

యోగీశ్వరద్వాదశి:.-- శారీ కళుద్ధద్వా 
దశి. శ్వేత యోగ వేరంబరింగు పవి[త్రదిశము. ఆయన 
యోగళాస్త్రుమున కాదిపురుషుండు. (మనా్టి 

ద్వాదశి చూడుండు. చిలుకుద్వాదశి మాడు:డు.) 
ఈదినముననే యావిని షరాబ్టిమథనము జరిగె 

నుదురు, (పండుగలు మాడు(డు.) 

యోగులు:-... 
౧ అరురుత్నులు: (యోగళా స్త్రుమున్స 

ఎక్కు-ట కారంభించిననారు. 

౨ ఆరురోహులు[ (యోగళాస్త్రుమున్స 

ఎక్కుచున్న వారు, ' 

39 ఆరురూఢులు లేక యాయాథులు:-(యోగ 

శ్వా స్త్రమున) ఎక్కుట ముగించినవారు లేక 

యెక్కి. (యున్న) నవారు, 

333 
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“యోగ్య పయుక్తు సాధనం కార్య 
జల 

సాదర ఇది సంస్కృతభాహయందలి 

లోకో క్షి సాధన (పనిముట్టు లేక యాయు 

ధము) మెంతమంచిడై నను దాని నుపయోగించు 
సాం డావిద్యయందు సమర్లుండై యుండిననే 

థి రా 

కార్యము జయమగునని భావము. 

యెరాగ్యాపత్యగో (తము: 

(శౌనక లేక గగత్న మదగణము చూడుడు.) 

యోచనశ్తక్తి గ్రాహ్యశ్రక్తి పసి(బట్టు 
న్గర్తి;___.యోచన యన నాలోచించునది. ఈశ క్రి 

యనేకసంగతులవిషయము లొకచోం జేర్చి వాటి 

మంచిచెడ్డలను యోచించుట, అర్హ మగురీతి నాచ 

రించుట్స లేక మానుట్క యోచనళ కిం జెందినవి. 

ఈశ క్రి మానవులం దధికముగను, కుక్కలు, ఏను 

గులు, కోతులు మొదలగుక్నొనిజాతుల జంతువు 

లందునను గాన్పించును, కంక గాహ్యాశ క్రీ యితే 

రులు చెప్పుదానిం గహీంచుశ క్రి, అదియు మను 

షు దధికము, గురున్రు బోధించుదానిని 

శీష్యుండు కుళాగ బుద్ది: గల్లీ నేర్చటయు, న్యాయ 

నాదులవాదములందలి పీిధానముఖ్యాంశములను 

న్యాయాధిపతి సులభముగ గహించుటయు, 

గావ్యాశ కక జెందినవియే, చూఃడవదియగు 

పసింబట్టుళ్ క్స్ కుక్కలు మొదలగు కొన్ని జంతువు 

లకు మాతు ముండును, తనయజమాని నడిచిన 

యడుగులజూడను వాసనం జూచుచు. 

యాతనికడకుం గుక్టయరుగుటం బసి(బట్టుశ క్ తోం 

చేసినపని యగును, కృట్టిదాని నాంగ్గమున ట్వ 

tinet’ అనియెదరు. కొత్త గ నీనిన యావులకు 

లేగబెయ్యల కాకలియగుతజినే పాలుచేపు వచ్చు 

టయు నిట్టి ఇన్ స్టింట్టి గనే తలంపనగును. 

{Yo 

బసిబట్టు, 

ద్రింకను దక్కిన నై సర్లి కగుణము లేజాలిజంత్లు 

వలం చాగుణములు స్వతస్సిద్ధములుగ స్వభావిక 



“యోభధానయాధు 

ములే యని యెల్ల'రెజింగినదే. ఇట్టివి కుక్కులందుం 

దమయజనవూని యింటియందలి యాస్తులం గా 

పాదు లవణము మొదలగునవి. 

యోధకాలకిగో తువము- 
(లౌగామీగణము చరాడుండు. ) 

రాధా నయోధుః=' “యా -భసన 

యుద్రవీధండని యర్థము. గాన 66 ఊూధాన ఆయా)” 

ధనిన యుద్ధవీరుల "కెల్ల యుద్దవీరుండని యర్థ 

మగుచుండెను, గాని కాలము మాజి యిప్పుడు 

దూరాలోచనపరుని “యో ధనియి, నట్టివారిలో 

నగంగణ్యుని “మూభాసయోి ధనియు వాడుక 

'యేర్చడినది. 

దెం నదెశవం:..--దీనిని తప్పుగా యవన 

దేశమని కొంద అనిరి కాన్సి యవనచేశ మిప్పటి 

యరేబియా యనంబడినది, దీనిని హూ్య్యనచ్యాాంగు 

దర్శించుతజిం గాబూల్వేలీ అంతయువలెనె యకోక 
శాసనములు, బౌదస్త్టూపములు కలవని వాసి 

యున్నా (థు. ఈచేశమునుండి లోబార్ష (ఇప్పటి 

లోహోర్ష) (పవహించెడిని, 

తెల్సింటిరాజథాని కరిశిపురమును ణాధులు 

(కలాకి యని వాడిరి. దానికడనే యలగ్జాఎడరుచే 
రొ 4 వ్ర రంల Situs నిర్మింపంబడిన అల్జాండ్రియా (పిదప అస) 

పురమందు( గలసిపోయి రెండును నొకేపురముగ 
SD Kes గ నయ్యెను, ఇది మేననైర్ (పిదప మిళిందు భూపా 

లుని జన్మస్థలముగం జెప్పంబడివది. మహావ్హాదీయు 

లీపాంతచేశ  మాకిమింపకపూర్వమే  గల్లిన 
భూకంపముచే నీపురము పాడై నద(ట, కరిశిపుర 

ముండిన తానును ఇప్పటి ఓవీయన్ (లేక నిఫండ) 

పురమునకు. దూర్చునం గొన్ని మెళ్ళదూరమున 
వూ 

ఫిగాగం లేక బగా మనంబరంగు గామముకడ 

నున్న పాడుగా. బోల్చిరి, 

2658 యోనిము[ద 

ఈ దేశమున కద్యూశియనుపుర ముండెడిది, 

అది యిప్పుడు కొరాకానొ” అనుగుట్టలపె నున్న 

పాడుదిబ్బలుగ నిటీవలం బోల్బంబడినది. ఆస్టనులు 

దీనిని “కాఫిర్కో_-ట? యనుచున్నారు. బేగామున 

కీశాన్య దిశగా నారు మైళ్ళదరారయున నున్నది. పార్మీ 

లేక పార్శియాపుర మప్పుడు పంజహోరనువేరు 

నందియున్నది. మహమ్మదీయులు దీని నాకమిం 

చినపీదప రాజధాని ఫజినీపుర మయ్యునని చెప్పబడి 

నది. 

ర్రారానికూటము (రౌరానిపొంతనము) 
జ్యో తిషశా( స్త్రమునందు నధూవరుల యెన్ని కలం 

గూర్చి వివరింపబడిన పం[డెండుకూటములలో 

నొకటి, (ద్వాదశకూటనులు చూడుడు), 

అశ్వని _ శతభిహషములు __ గుణములు 

భరణి _ శేవతి __ వనుంగులు 

క త్రిక -_ పుష్యమి - మేశలు 

రోహిణి _ మృగశిర = పాములు 

మూల _ ఆగ్గిలు -- నుశకములు 
అః 

మఖ - పుబ్బ -- ఎలుకలు 
ww ౧< అ 

అ 2పు _ పునర్వసు విటులు 

స్వాతీ త్తు హస్త - అ ముములు 

విశాఖ _ చిత్త - పులులు 

ద "1 రా 
జప -- అనూరాధ __ వృశ్చీక ములు 

ఉత్తర _ ఉత్తరాభా[డ _ గోవులు 

ఉత్త రాపాఢ ౬ అభిజిక్తు - ముంగిసలు 

పూర్వాభాద్ర - ధనిష్టలు - సింహములు 

పూర్యాపాఢ __ శ్యవణము - కోతులు 

నకు తసంబంధ జంతువుల నిక్లుతేంగి వధూవ 

రుల నకుత్రజంతున్రుల యనురాగాదుల కనుకూ 

లించునటుల నెన్నికలు నెరపందగునని చెప్పంబడినది. 

యోనిముద;.__ ఇది యోగాభ్యాన 
విధానమునం జెప్పంబడిఐ వింశతిమ్ముద్రలలో నొకటి, 
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సిద్ధాసనానీనుడై, చేతుల బొటని వేళ్ళతో 6 

చెవులను మూసి భూపుడు వేళ్ళతోం గన్ను 
లను మూసి, మధ్య వేళ్ళతో ముక్కురంధిము 
లను మూసి అనామికలతోం బె "పెదవిని చిటికెన 
వేళ్ళతో (గి9ందిపెదవిని జాగ్రతగా మూాసిపట్లి, 

కాకీముద్రవలె నోటితో (బాణవాయునును బీల్సి, 
దాని నపానముతోం గలియండేసి, కుంభించుట 

“యోనిముది)” యనియు, దీని యభ్యాసమున 

సమాధస్థితి సీద్ధించుట సంభపించుననియుః జెప్ప 

బడినది. 

యోన్యాననము; యోగళాస్త్రుము 

నం జెష్కంబడిన యాసనములలో నొకటి, సిదాసన 

మునం గూర్పుండి యోనిము[దను చేతులతో 

బటిట, (సిద్దాసనము, యోనిము[ద చూడుండు, 
లు యు 

ఇందువలన నింద్రియనిరోధము గల్లునని చెప్పం 

బడినది, 

'యోయం (పతిసెవ్య స్స తస్మా 
ద్భిన్నళిః బది డైసతసిద్ధాంతగ్రంథములందు 

వాడంబడీన న్యాయము. ఎవ్వం డెవ్వనిని సేవిస్తూం 

టాకో, వాం డాతనికంజు భిన్నుండై యుంటాండు. 

జీవాత్మ పరమాత్మలంగూర్చి డెపతులు "చెప్పు 

న్యాయము. 

'యోనె చితేన దూరస్టః సమోపస్టో 
కూ దూరతణిః. 9ది సంస్కృత భామయం 

దలి లోకోకిి. మనస్సుచేత దూరస్టుడెనవాండు. 

(అనంగా మనస్సున కనుకూలింపని వాండు) సని 

పమునం దున్నను దూరస్టుండే యగునని భావము, 

యౌదేయదేశము:_ 
(అయూధ దేశము చూడు(డు.) 

యౌవనాశ్వగో తము: 
(హరిత ఆఉపగణము చూడుడు 

యౌవనాశ్వుండు:--- ఇవ్వాకనంతతి. 

సూర్య వంశక్షత యుండు, తండి) యంబరీషుండు. 

కుమారుడు హరితుందు. 

యౌవను(డు:_ క్రియ వ్రతునిసంకతి. 
తండి దీముంతుండు. 

రంగజ్యో త్స ఎ తాళము: 

(తాళములు మాడు(డు.) : 

రంగతాభము:_ 

(తాళములు చూడుడు.) 

రంగధాము(డంః_ అంధ్రభాపా సాం 

(ప్రదాయార్థ ముపదము., నిలువ ((ప్రయోజకత్వము) 

లేని 'వేషధారియగు నాతండు గొప్పగొప్పవారి 

కూటములలోనికిం జెొచ్చుకొనిపోన్రుచుండుతటి 

హేళనగా నావేపధారిని రంగభాముండని యను 

చుందురు, 

రంగ నాథు(6డు:- ఆంధికవులందు. ఖా 

ర్వకవులలోం బరిగణింపంబడినవాండు. రామాయ 

ణమును ద్విపదగా రచించి కృష్ణామండలములోని 

మనుమూరి సంస్థానాధిపతియెన కోనవిథలరా'జు 

సుతుండగు బుద్ద రాజు రచించిన ట్రేతంశు 'వరిడివను 

రంగ నాధరామాయణ 

మనువేరుతోం జెలంగుచున్న దని వాశుక గలదు, 

ఈతని లాకుణికునిగాం బూర్వకవులు తలంచిరి, 

దాని కాతనివేరు రాక 

రంగప్రుదిపము:. 

(తాళములు మాడుండుం 

ల్ని అ ఇ రంగపారాజు; ఈతడు (శ్రీకృష్ణ 
రాయసార్వభాముని యల్లుండగు నళియరామ రాజు 

సెదతండికుమారు(డు, (క్ర 3, ౧౪౯౭౦ సంవత్స 

రములు (పాంతమువా(డు. ఈతండు రచించిన్వ 
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సాంబోసాఖ్యానమను (పబంధము, (శ్రీర ంగనాథున 

కంకిత మొసంగాను, ఇందు జాంబవతీవివాహో 

దులు చెప్పబడినవి, |పొఢిమంగల కవిత్వము. 

"పె కిం సొంత కిషముగ నగుపడును. భావరంజ 
చా ౧౧౬ 

కత్వము కల్లినను రసపుస్టాయం దించుక, లోపము 

గలదని 'చెప్పంబడినది. కద్దార్థరచనావై శద్యముం 

జూపుటయం దీకవి పరిపూర్ణుడు, 

రంగాభరణము:- 

(తాళ ములు చాడుండు)] 

రంగుల యదకథ్య(6 బరిభాష, 
న 

ఆం[ధపదము 

(చావక (పురంగులు 

వాయువర చిత్రణము 
ల 

పటిక 

గ్ర ల్పితంపుర ౦గులు 

వేతరంగులు 

శారంపురంగులు 

నలుపురంగులు 

చలు వచేసినమల్లులు 

చలువచేయుట 

చలువసున్నము 

మయూరతుళ్ఞము 

గంజి 

పొటాసుకారము 

సోడాకారము 

లవణము 

సహేతుక రసాయన 

వాదము | 

కీరిమింజి 

శ్ర లంకారీయద్దక ము 

సవర్ణ నిరోధము 

సమప్టీరంగులు 

ఆంగేయపద ము 

Acid dyes 

Aerograph prin- 
ting 

Alum 

Artificial dyes 

Basic dyes 

Black dy-s 

Bleached clothes 

Bleaching 

Bleaching pow- 
der 

Blue stone 

Boiled Starch 

Caustic Potash 

Caustic Soda 

Chlorine 

Chemical Theo- 

xy 

Cochineal 

Calico Printing 

Coloured resists 

Compound Colo- 
urs 

ఆం|ధపద ము 

దేశ వాళీసబ్బు | 

నాటుసబ్బు | 

అన్న భేది 

దోహదంపురంగులు 

ముదురవాయలు 

సజ్ఞాకార ము | 

బాకి లిచౌెడు | 

నిరువాధిక ంపురంగులు 

విన సెషవత్ 
౯ భై 

విన రకములు 
గ 

అద్దక ము 

రంగురీజు, అద్దకము | 

చేయువాయు. 

(ర ంగురీజువా(డు) 1 

రంగలు 

నకం “=, జమ బతంప్పు వైన్ ము 

పఅక్కారంగులు 

"త లనిరోధములు 
మా 

తయారై నసరుకులు 

బంధివములు 

కబ్బారంగులు 

తుమ్ముబుక 

దిమ్ములయద్దక ము 

లాడీలు, నూలుపిళ్ళు 

శంఖ దావక ము 

నాటురంగులు 

విరామయంతిము 

కాకిబొన 

"వేజూయలు 

నారబటలు 
ల 

మంజిష్టపద్దతి 

మిశ్రణవాదను 

భ్ సములు 

ర ంగులయద్దక (పుంబరిఫావ 

ఆంగ్రేయపద ము 

Country Soap 

Copperas 
Developed Colo- 

urs 
Deep Shades 

Dhoby’s Earth 

Direct dyes 

Discharge Style 

Discharges 

Dyeing 

Dyer 

Dyes 

Engraved Plate 
Printing 

Fast dyes 

Fattyresists 

Finished Produ- 
| cts 

Fixing Agents 

Fugitive dyes 

Gum Orabic 

Hand Block prin- 
ting 

Hanks 

Hydro - Chloric 
acid 

Indigenous dyes 
Intermittent 

machine 
Kier (boiler) 

Light Shades 

Linens 

Madder Style 

Mechanical The- 
ory 

Matallic oxides 
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అం|ధపదము 

ఖసిజంపురంగులు 

ఖనిజో పాధులు 

సోపాథికంపురంగులు 

ఉపాధులు 

ఉపాధిపద్ధతి 
కసటువేయుట 

స్వాభావికంప్పరంగులు 

కాగితంపుగుజ్జు 

పూతరంగులు 

పూతపద్ధతి 
సాదాఅద్దక ము 

కోరా (ముడి) సరుకు 

ఎణుపుసారము 

గ్గు గలము 

సిరోధములు 

రోధప ని ధపద్ధతి 

తిరుగుడుయం[తముల 

అద్దకము 

వ్యప్టిరంగులు 

సోడానాడి 

ఆవిరిరంగులు 

అవిరిపద్రతి 

ఆవిరినీలము 

ఆవిరి ఆకుపచ్చ 

ఆవిరి యెటుపు 

ఆవిరీ పసుపు 

అద్దక (పుంబద్ధ తులు | 

చిల్లుల యద్దక ము 

నిరుపాధిక ంపురంగులు 

' గంధక దావకము 

జిగురులు 

కుట్లద్దకము.. ముళ్ళ | 

మ 
తళ్గుకు అద్దకము 

కోరాబట్లలు 

8383 

అంగ్రేయపదము 
Mineral dyes 

Mineral mordan- 
ts 

Mordant (Nadje- 
ctive dyes) 

Mordants 

Mordant style 

Mordanting 

Natural dyes 

Paper Pulp 

Pigment Colours 

Pigment Style 

Plain dyeing 

Rawmaterial 
Red Liquor 

Resin 

Resists or Reser- 
ves 

Resist or Reser- 
ve Style 

Roller Printing 

Simple colours 

Soda ash 

Steam colours 

Steam Style 

Steam Blue 

Steam green 

Steam red 

Steam yellow 

Styles of Prin- 
ting 

Stencil printing 

Substantive dyes 

Sulphuric acid 

Thickeners 

Tie and Dye 
| work 

‘Tinsel printing 
Unbleached clo 

thes 

2661 రంగుల నిజతత్వోము 

రంగుల నిజతత్వవు:.ప్రపంచమున 
రంగులు "పెక్కు. లున్నవనియు నాటికి. బేర్లు కఆ 

వనియ్కు నెల్ల రెణీంగినదే. అవి మొదటినుండి 

కన్లొనంబడియున్న రంగులు కావనియు్కుు వాటీం 

బోలునట్ల దిరుగం జూవింపంబడిన కృతకము 

లనియు, నాటినామములు, సాంశేతికములు వాటి 

కడం బడినవనియుం గన్లొనంబడం దగినవాటిలో 

మిక్కిలి కొంచెము పాటిసంఖ్యగల రంగులనే 

మూడంగల్లుదురనియు, ఆమాడ. గల్లీనవాటియం 

దింకను తక్కువసంఖ్యగల రంగులే వేరి డంబడిన 

వనియు6 జెప్పిన గొత్య వార్శగన్కు వింతగను 

నుండి కొందజ కాళ్ళ ర్య ము. గొల్పనోపు, కొండ 

అకు నమ్మకమే యుండక 'పోనోపు. 

నిజ మారసిన భూమిపై నుండునారల కాకస 

మున సూర్యాదిగోళములనుండికట్లు వెలుతురు 

నందు వెలుతురును విభజించుటనలన మనకండ్ల 

కటగుపించునవి రంగులు. తెలరంగని మనము 

గ్రహించు రంగునందు. బెక్కు_రంగు లున్నవి. అవి 

యన్ని యుం గలసియే తెల్లరంగా నది, ఇ్రంతేవజుకుం 

బాళ్చాత్యపండితు లెటింగిన రంగులవిధానము 

మేర కవి యసంఖ్యాకములనియె ెప్పవలసియు 

న్నది. జగతునందలి యత్యచ్భుతములలో నిది 

యొకటి యనవచ్చును. ఇవి. వెలుతురునం 

దగుంపడుచుండువని. వెలుతురుతరంగము (11811 

72765) లనుండి యీర్సడి యగుపడునవి. తరంగ 

పరిమాణమునకు pitch’ అని వాడుచున్నారు. 

తరంగములపాొడనవునకు ‘Wave length? అస 

దరు. తరంగములపొడవులనుండి " వేశ్వేఖురంగు 

లాకసమున వెలుతురునందు. గన్బట్టుచుండునని. 

స్పెక్ట్రమ్ పరికీలనలనుండి కన్లొనంబడియున్న ది. 

'రంగులు ఎజుపు 166) మొదలు ఊదా 
Violety వజకు నని రసాయనళాశ్తు తలు 
( ్రీ యు 
వాడుచుందురు, ఈరంగులు వెలుతురుతరంగము 
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లలో నొక pith .దనుకం నొన్నియు, కొన్ని తరం 

గములకూడికయొక్క_ యొక pitch దనుక 

నొన్నియు నేర్పడనట్టుం 'ెలియనగుచుం గాన్సించు 
చుండును. ఏటింగూర్చి యింకను పరిశీలించుతఅిం 

జూచున్మేత్రము ఉృష్టాయిప్టముల మెరకు( నొన్నిటి 

నెటేంగిగ్రహించుననియు, మజికొన్నిటి నెణుంగక 

సరకుజేయక వదలుశనియుంగూడ. 

యుండును, స్పెక్ట్రముగుండా పరిశీలించిన నగుపడు 

రంగు లొకటియం దోకటి చేరుకొనుచుః గలసి 

పోవుచు. వేబురంగుగం  బెణమించుటలుగూడ. 

గాననగును, అందుం గొన్ని మాత్రమే స్పష్టముగం 

గాననగునవి పర్ణ డంబడియున్న వి. నిజమునం గొన్ని 

రంగులు నేతసాధనమునం జూడంబడనే చూడం 

బడన్ర,. వాటింగూర్చి యాంగ్ల రసాయనశాస్త్ర 

జులు ోసెకండుకాలమున నెన్ని వెలుతురు కిరణ 

ములు కన్సడ నోపునో యాసంఖ్యనుబట్టి యుండు” 
నని నిర్ధారణ ఎజచియున్నారు. ఇట్టిదానిని నేత్రము 

మాడందగినవిగా నుండునని వేరుగ జెప్పనక్క_ణి 

లేదు. అనయా చేత్రముచేం జూడంగల వెలుతురు 

తరంగముల సెకెండుకాల(పుసంఖ్య దీనికిలల 

జెప్పవలసి 

తెక్క_కుం గారణవుని మెటుంగువది. ఇందునుండి 

రంగు లసంఖ్యాక ములుగ నుండునని కేలుచున్నది, 

అందు గొన్నిటిమా|త్రమే నేత్రము మూడంలి 
( 

'లెక్కి.ంపంబడనగుచున్న ది, 

ఇటులనే దినింబట్టి నెలుతురుతరంగముల 

సంఖ్యకూడ నుండునని చెప్పండగియుండును, తరం 

గములపొడవ్ర (Wave length) లనుండియే 

తరంగసంఖ్య గల్లి యొకటినుండియికటి 'భేదమగు 

నటుల, తరంగపరిమాణములును ఖేదములం గల్లి 

యుండెడీని, ఈలెక్కు లన్నియు నొకసెశెండుకాల 

మున గల్లుననిగా మనసునం దుంచుకొనుట య 

త్యావళ్యక ము, ఆసెకెండుకాలమునంగల్లు Wave 

2662 రంగుల నిజతత్వనము 

length లధికమగుతజీ. దిజుగసంఖ్య సల్పమయు 

గను, స్వల్ప మగుత జ్ దరంగసంఖ్య యధికముగను, 

నుండునని స్పష్టము. అక్షై నేత్రము చూడలలదు. 

అ వెలుతురు కిరణతరంగములందు Dullest 

Red that is almost inviseble అనియును 

దానియందు 'సెకెండుకౌలమున స్వల్చసఎఖ్యగల 

తరంగము లుండుననియు వివరింపంబడినది. అటు 

లనే వెలుతురు తరంగములందు *06166 రంగు 

తరితగమనముగల Waves నుండి గల్లి, Shors 

wave lengths వలన నేర్పడుననియుం గూడ 

జెప్పంబడియున్న ది. ఇట్టసందర్భ ములందు 'నెలు 

తురుతరంగ ములసంఖ్య నని నడచు వేగములతోం 

బోల్చి పొరంబడరాదు. ఈలెక్కకు 1008 wave 

length గల కిరణములు తక్కువగనై నను, 

short wave length గల కిరణము లెక్కువ 

మైనను నొకసెకండు (second) కాలము 

మాత్రమే (పథానము గాని, వాటి పిల్యేకగము 

నములతో6 బనియే లేదు.) 

విదప నింకను Rays of invisible heat 

(కరణములు Red rays తరువాతం గలవు. 

అవీయు Visiable light కిరణములం బోలి 

'వేర్వేజుగ నుండునవియే వీట్టంగూర్చి గొప్పగొప్ప 

పరిశీలనలు జరిగియున్న వి. 1271586016 heat 

కరణములు కనిపించనివి గాన నవి గల్లెంచువేండి 

ననుసరించియే వాటింగూర్శి యబుంగందగినది. 

పరిశీలనల ఫలితముగా _ సర్వసాధారణముగ నంద 
రెటీంగిన తెర్మోమోటరునంటి యం| త్రపరికరమే 

దానికన్న బహుసునాయాసముగ నట్టి వేండికరణము 
లం బరిశీలింప ఏీలయ్యెడిని, Spectrum విజి 

బుక్ వెలుతురుతరంగగతుల నెటుంగంజేయున స్టే 

invisible heat కిరణములు వేర్వేజనియు.. 

జెల్సి వాటిగనుల నెజుంగంజేయునది. K6y 

board of invisible waves అని 'వేరిడి 



ర్ ంగులపోటో|(గ్రాఫీ 

యున్నది. [కీబోర్ణాఫ్ ఇవ్విడబుల్. హీటువేన్చు 
మాడు(డు, రిస్పెక్లను మాడుండు, రిఫీక్షను 

చూడుండు.] 

రంగులపోటో (గాఖ (Colour Photo 
graphy):—_9ది పోటోగా”ఫీలోని యొక భాగ 

మగు విద్య. స్వభావసిద్దమగురంగు (Natural 

Colours) లగు నెజుంపు (Red), ఆకుపచ్చ 

(Green), సిల్రి (Blue), ఉదా (Violet) 

రంగుల, రంగులవడియగట్టుసాధనముల (Colour 

filters) ఉపయోగించి కిరణములను విక 

(Split up) జేసి లెన్సుగుండా వెలుతురును 

a ప్పీంచి సెట్సువై . బడంనట్లుచేయుదూరు. ఇటుల 

మూూఃడురంగుల యద్దకము లేర్చడి యందొక్క-టి 

యన్యములగురంగుల సాంగత్య మున నించుకభేద 

ములుగల రంగులుగూడ నగును. ఇది రంగుల 

పోటోగా)ఫీ యశంబడుచున్నది. 

రంగులనురకలు (Colour stains):- 

పరిశుద్ధమైన నీటియందు మరకలనుగల్లించు రంగే 

మియు లేదుగాన మరకలను గల్లంపంజూలదు, 

ఇంక నాజలము బట్టలందడివి యదివరకుం బడీ 

యున్న రంగులమరకలనుం గడిగివేయును. నీటియం 

చేరంగులును కరగియుండనిస్థికియందు జరుగుపని 

యిది. ఇంక నం చేవేనిరంగులం గరగించి (413801. 

౪౭4) యుండుతటీ న్నాపదేశమును మరకగ నొన 

క్చెడిని, ఏలనన రంగు లాపదార్థములోనికిం గూడ 

జనవీలగునేని జనగలవిగ నుండును, కాగితమ్వుపె 

కలము సీరాయందుముంచి నాయులేటి నీజరగు 

పనియు నిదియె. ఇందు రంగు సిరాయనంబడు 

చున్నది. రంగులు వదలనిని, వదలిపోవునవియని 

చ్వోధములుగ నుండును. ఆంగ్ల రసాయనశాస్త్ర 

“వేత లు రంగులందు 6“వయక్న్న) కలసియుందు 
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‘salts రూపములనుందు metals 

రంగులు 

నందురు. ఇందు లవణము (salts) లుం జెడిని. 

సీరాలందు కలకియుండు Prussian blew 

కూడ ఐయర్న్ సాల్టుగం జెప్పంబడినదియే. ఆంగ 

రసాయనశా స్ర్రవిదులచే సిరా  5014*జళం0 of 

5210 అను పడాగములో వివరింపంబడుచుశ్నది. 

రంగులు:.---నేతబట్టలు, తోళ్ళు, కాగి 

తములు, నూనెలు, భోజనిపదార్థములు, వార్నీ 

బాళ్ళా 

త్యులగు ఛాయావిడ్యావిశార దులు ౧౮765 అని 

యు dyestuffs అనియు వాడుచున్నారు. 

రంగులను _సాధారణముగ మినరల్ డె వ సప్పు 

అనియు, నేచురల్ డై స్స స్రష్టునియు; ఆ్వాఫిషల్ కై స్ప 
యు 

ప్పనియు టు. స్ విభ జంచుచున్నారు. 

షులు మొదలగువానికి వేయురంగులకుం 

మినరల్ డై స్టప్పునందు ౧ Prussian 36 

౨ iron buff 3 chrome yellow ఈ ch- 

rome orange ౫ manganese bronze 

& ౧4621116 oxide khaki యనంబడునవి 

ప్పధానములు. నూలుపై 6 జక్కగ నీరంగులు 

పటును. వీనివాడుక యించుక యిప్పుడు తగియు 
(3) ౧ 

న్నది, 

నేచురల్ డై స్టపునందు ౧ నీలిమందురంగ్క, 

(166806010౫) ౨ logwood, 3 fustic 

ల Persian berries, x orchil, =. Cud- 

bear, ౭ Ctuch అనంబడురంగులు పాము 

ఖ్యతనందినవి, ఇందొకటి మైదుసంఖ్యలుగల రంగు 

లకుందప్పల దక్కిన నేతబ ట్రలకలందుతటే ముందుగా 

ముందుగ 

నలంది మరియు వేయవలసియుండుననియు దీనికి 

mordanting proces అని పేరనియు చెప్పం 

బడినది, | 

| లి ఫివల్ డై 

యు 

జై స్టప్సుకు Coaltar iyes అని 

వాడుకనామము గలదు. వీనియందు ౦r.- 



రంగులు మూనవశరీరమునరకు , . , సణములు 

ganic Compounds వాలం జేరియుండును. 

రసవాదళా,స్త్రముమేర కివి పదునేనుగ విభజింప 

బడినవంట. (ప్రతిజానియందు నొక్కొ-క్క- defi. 

nite structure కల్లి దాని . నతికమింపనుండు 

నని చెప్పబడినది, కాని రంగుభేదములు (పథాన 

ముగాంగల్లిన దృష్టిలో సీకిందియేండుమాతిము 

ముఖ్య భేదములుగ నెన్నంబడుచున్నవి. ౧ 206 

Colours, ౨ Basic Colours, 3 direct 

cotton colours, మరియు వీనిని salt 60- 

lours అనియు నందురు, ఈ MOrdant 6010- 

urs, xX sulphide colours, ౬ Vat colo- 

urs, ౭ insoluble colours #5 colours 

formed on fibre, ఇవి coaprar జన్యము 

లంట, 

రంగులు మానవకరీరమునకు( గ 
లించు గుణవులుః-- మానవశరీరమునందలి 

లీవరు (కార్జము) స్థితిగతులనుండి శరీరమునకు 

సౌఖ్యము నసాఖ్యమునుం గలుగును వాతావర 

ఇణమునందలి శీతో ప్టములు నితరగుణదోపషము 

లును మానవశరీరమునకు సౌఖ్యారోగ్యమ. లను 

ననౌఖ్యారోగ్యములనుం గూడం గల్లించుననుట 

లోకప్రసిద్ధమే. అటులనే వెలుతురునందలి రంగులు 
సోకోటవలినంగూడ మానవశరీరమునకుం గొన్ని 

గుణముల గల్తీంచును. 

శరీరస్థితింబట్టి ఫేత్రోస్తాదులలో నేది శరీరము 

నకు. దత్కాలమునం జొసరముగ నుండునో' దా 

నిని వాంఛించుచుండునశ్లే శరీరమునం ేరంగు' 

తేక గావయై వాంఛింపంబడుచుండునో యారంగు 

నేత్రములకు, సరీరమునకు హితవై ) యనుకూలమై 

యుండును, అననుకూలమగు రంగు చాధకముగం 

దోచుటయేగాక శరీరమునకు "బాధల గల్లీంచును. 

2664 రంగులు మానవశరీరమునకు ... .గుణములు 

అనంగా నొసరమై మెనరంగును మనసే స్ప వాంభించు 

నని కేలుచున్నది. 

జీవితకాలమునం దొకప్పుడు మనస్సున కహిత 
మగు పదార్థములు వే రొకప్పుడు హితవగుట 

వలెను నేతముల కొకప్పు డహితవుగ నుండిన 

రంగులు వేరొకప్పుడు హితవగుటయు శరీగస్థితి 

మారుటయేయని మెజుంగునది. Infantile 

పకువాతరోగ మెణుపు నూదా రంగులే బాగు 

జేయనగునని యిదివరశే వైద్యు లెజింగి యున్నా 

రు. రోగి భరింపంగల్లి యాగినచో నెరుపురంగు 

hundred percent life power నీయయగల 

దంట. అనుకూలములగు శరీరస్థితి మనస్థితు లమర 

కుండినందణి  నాయెజుపురంగే యపాయకరమై 

Vitality ని పాడుచేసి నీరసింపం చేయునని కని 

పెట్టంబడినది. Spectrum రంగులు Human 

wave length లుగం జెప్పంబడి 6nargey ని 

గలించు నందురు, (స్పెక్ట్రం ఎనాలిసిస్ మాడు 

డు ధూమవర్ల ము (Purple) చక్కంగ శరీర 

మునందుంటః జక్క-నియారోగ్యస్థితి యమరియుం 

డునని కనిపెట్టియున్నారు. 

ఊదారంగు శరీరమున సమృద్ధిగ నుండుతటి 

Purple లేక Voilet రంగులబలము (శక్తి ) 

హై రక లః గల్లీంచు ననియు దలచినపని 

యందు బాధ్యత బలపర్సుననియు నందురు, 

నె వైద్యులు రంగులను bese నూూ(డు తే 

గలుగ విభజించుచున్నారు. ౧ పసుపుపచ్చ తెగ 

రంగులు "పెరిగి యభివృద్ధి యగుటం జకచకం గట్ల 

యుండుటకున్సు ౨ డోడా తెగరంగులు జాపకము,, 

చై తన్యములను 'బాగుంచేసి యభివృద్ధి పఠచు 

టకున్కు 3 ఎరుపు తేగరంగులు శరీరతాగణను 

బాగుపరిది బల మొసంగుటకును నుపయోగింను 

నని సూండు తెగలుగ . విభజించియున్నా రు, వీని 
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వీవై ద్యవిధానమున Basic colours అనియు, 
ప్ని నర్హరీతిని వాడవలసియుండ వీనియం దామోా 
దము మనస్సునం దుత్సన్న మైయుండుస్థితికి Rea- 
lization స్థితియనియు బరి భాహాపదములుగ 

వాడుచున్నారు, 

మొక్కలు చక్క_ంగాం బెరుగుట్క, సకాలమునం 

బూచి కాయుట, మనుష్యులు పగలు పనిపాటలం 

జేయంగల్లు చె తన్యస్థితియం చుండుట, రాతి 

నిదపోవుట మొదలగునవి రంగుల యనుకూల 

స్థితియగు రియలై జేవన్ కార్యములే నంట, 

వాతావరణమునందున్న యెక్కు_డు వెలుతురు 

'మొక్క_ల బౌడుచేయునటుల6 జె (కాలమున 

బూచుటం గాచుటం గొన్నియసలే పూతకాపులు 

మాని గొడ్డుంటారియుండుట, కొందరిక్ రాత్ర 

లందు న్మినపట్టకవోవుట, లేక తజుచుగ మెలకువ 

గల్లుచుండుట, పగలు బద్దకముగ నుండుట 

“కరియలై జేవషన్” కుదరక 'వెలుతురునందలి రంగు 

లనుకూలపడని దోషమని చెప్పుచున్నారు. ఈ 

నై ద్యవిధానమున నొకళ్ళా స్త్ర మేర్చడి యాం 

యులచే నరుదుగ వాడణబుడుచున్నదటం గాని 

యం౦తగా వ్యాపించియున్నటులం గానరాదు. 

భరత దేశమునందు వర చె ద్యమను నొకవై ద్య 
Fea [షా 

నిధానము _వ్యావించియున్నది. దీని జ్ఞ తతో 

రంగుసీనాలనై ద్యమనియు, రంగుసిసాలనీటివె ద్య 

నునియు వాడుచుంటయుః గలదు. ఈనై ద్యవిధా 

నమునం బలురంగులనీసాల నుంచుకొని వాని 

యందు నిర్ణలజలముంబోసి మూతలను బిగించి 

"రెండున్న రగంటలకాలము వేడియెండలో నుంచి 

యాజలముల నావధములుగ నుపయోగింతురు, 

"పెద్దవారికి 'బెద్దమోతాదును, బాలుర కర్త ముగు 

రీతిని చిన్న మోతాదును వాడుచుందురు, పుండ్లుం 
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గూడ నీ జలములతోం గడుగుటవలన మాను 

నంచురు, 

'వేల్వేరురోగములకు వేర్వేరు రంగులనీసాల 

జలము నెపధముగా నిచ్చుటయు రోగియొక్క_ 

రోగము నెజుంగుటకు ౧ శరీరంపురంగు (తగినది 
యో లేక హెచ్చినదియో?) ౨ నేత్రములు, 

గోళ్ళు మూత్రము, రోగివులము మొదలగునవి 

పరీశ్నీంతురు. గాఢమగు సీలంపురంగు నీసాలలోని 

జలము కుక్కకాటు దగ్గు, వగరుపు, అజీరి,, 
వికారము కాస మొదలగురోగములడై) 6 బని 

చేయునందురు. ఎరుపురంగునీసాలలోని జలము 
వేడి జేయునంట, 

తి మ్మోరులందు నర మగురంగు నద్దములనుండీ 

బాధగల (ప్రదేశములందు. |బ్రసరింపజేసిన 'నెండ 
వెలుతురు గుణము గల్లించున(ట, రాత్రులందు 

దీపంపువెలుతురు నారంగులయద్దమునుండి పిస 

రింపంజేసిన గుణ మగునంట. కొంద రీవై ద్యవిధాన 

'మెండ లేనిరోజులలో  జరుగదనియు, నిరర్థక 

మనియు ననుచున్నారు, 

రంగూన్నగరవు ప్వెడేగన్దేవస్టా 
నవంం:.... ఆదిని తై యంగు తెగబర్మీయులు 

తెల్పు కథనముమేర కాదికాలధపునారగు “పు, 

“టి యను పేరుగల సోదరు లిర్వురు మహాభాక్సు 

లుండిరంట. వారి భక్షి క్రి మెచ్చి (కీ. ము. ౫౮౦ 

నాడు బుద్ధభగవానుండు వా రిర్వుర శెన్మిదిరొ మ 

ములు తవుని యొసంగి పూజించుకొ మ్మనెరంట. 

వా రిట నొకచిన్న దేవస్థాన మేర్చజిచి యం దా 

'నెంటుకలనుంచి పూజించుచుండ నాతానున నొక 

హ్లైగామ మేర్చడి “డాగో” ననువేరం బరంగుచుం 

జెన్యట. ఇది తలైయంగులు దీనియుక్సతిం 

గూర్చి తేల్చు కధనము. 
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పీమ్ముట (క్రీ. వె. ౧౬౫ నాడు అలౌంగు 

పాయ (బర్మీయ.(డగు నృపతి) నరపతికిం దలై 

యంగులతో న్మీపాంతమున సంగరము జరిగనని 

చర్మిత తెలుపుచున్నది. అందు. దలై యంగు 

లోడిరంట. భూపతి యత్క,టి నీ చేవస్థానము నాకి 

మించి దేశళముం దిరుగం గట్టించి_ య్మాగ్రామము 

నకు డానోననువేరు మార్చి సంగరాంతమని యర్థ 

మిచ్చు *యాంగాి. ననువే రిడెనంట. ఆపే 

శానాటికి మార్పుల నందుచు నేటికి రంగూ 

నయ్యె నట. వీమ్ముట క్ర, ము, ౫౮౦ నుండి 

క్రి వె ౧౭౫౫ దనుకయల దీనికధనము చరిత్రల 

యందు గానవచ్చుటలేదు. 

“ప్వేడేగన్? అన బంగారపు చేవళమని 

యర్థము, ఇది రంగూన్ నందలి కంట న్మెంటుపరిసర 

ముల నున్నది. గొప్ప దేవళమని దీనిని. చెప్పుట 

కన్న చేవళసముదాయ మనుట సమంజసముగ 

నుండును, నిరుపమాన సాందర్యవంతము., వాల 

నెత్తగుతావ్రునం దచటి భూమట్టముపై 3౮౦ 

యడుగులయొత్తునకుం గ ట్రంబడీన యిటుకక ట్రడము, 

(Bell) యాకారమున 

నిర్మింపబడినది. దీని మై నోపురంపుడో (1009) 

మంతయు బంగారు రేకుల నవుర్చి కప్పంబడ్ యెండ 

యందు మెరయుచు. జూడం గనులకు మిరుమిష్లు 

సాల్పుచుండును. శిఖరమునం దమర్చ (బడిన 

(పూ) గొడుగునం దమూల్యరత్నము లమర్చం 

వాయించు చెతిగంట 

బడిన వందురు. పునాది చుట్టుంగొలత ౧౩౦౦ 

యడుగు లుండుకు. ఇట్ట మహాచేవళమునందు 

బుద్ధభగవానుని విగ్రహము పూజల నందు 

చున్నది, ఈపుడేగన్ దేవస్థానము నగరపరిసర 
(పదేశముల దూరములున్క సమిపములును నగు 
పలు'కావులనుండియు, నగరమునందలి డల్హానీ 
పార్కులోని రాయల్లేక్స (సరస్సున కాగ్నేయ 
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దిశనున్న మెక గు నొకతావునుండియు దీనిపెక్కు. 

సౌందర్యదృశ్యములు గాంచ నగుచున్నవి. రాత్రు 

లం దీబేవళము విద్యుద్దీపకళిక లచే నలంకరింపం 

బడుటయేగాకం దీక్ష కాంతి వెలుంగున "దేదీప్య 

మానసౌందర్య దృశ్య నుగున ట్లానర్పంబడి పకా 

థించుచు నసమానసౌందర్యవిరాజమానమై రాత్రు 

లందు వింతంగొల్పుచుండును. దీనిం గాంచి విదేశ 

పరిలీలకు లిది Wonder of the world గాం 

బోల్చెదరు. 

ప్వేడేగన్ హొిధాన దేవళమునకు నాల్గు డెసలం 

దును నాల్గువీధులు గలను, వానియందన్నియు 

దేవళములే నిర్మింపంబడి గొప్ప గొప్పపనితనములం 

గల్లియున్నవి. (ప్రత్యేక ప్రత్యేకముగ నరువది, జెబ్బ 
ది లేక నెనుంబదియడుగుల యత్తులంగల్లిన దేవా 

లయ స్తంభ ములతోం (బ్రల్యేకములుగనుండి యం 

తయుం గలసి యొశేయావరణముగ్క (గామమునలె 
నుండును. వీనియందలి చిత్సములలో హంసలు, 

చాహ్మిణీ బాతులు (పెద్దజాతివి కమలములు, 

మయూరములు, బోధివృతుచిత్రుములు చక్కని 

పనితనముల'. గల్గియుష్నవి, అన్నియు బుద్ద దేవళ 

ములే. పూజించుభొ క్ష లలో స్రీ లధిక సంఖ్యాకు 

లుగ నుందురు, మౌార్షముల కిరు దెసలయందును, 

సోపానముల కిరు దెసలను గొప్పబజూరు కలదు, 

అందు. బూన్రలు, పంశ్లు, భోజనపదార్థములు, 

దీపారాధవకోన్యోక్తులు, ముఖ్యముగ నమ్మం 

బడుచుండును, (రంగూనునగరము చమూడుండు 

రంగూన్ నగరవంం___ ఇక్కాలమున 
రంగూన్ నగరము బర్మా బేశమునకు మాత్రమే 
(ప్రభాననగరమె యున్నను నాబేశమున కంతకును 
(టధానవర్త కస్థలమై, ప్రధాన శేవుస్థలముగం గూడ 
నేర్చడియున్న ది, ఆం ధదేశపుశేవులనుండి పాట 
కంపుజనులు, వ్యవసాయంపుజనులు, వర కులు, 
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బర్మాబేశముస కరుగుచుంట నెల్ల రెజిగ్న'దేగాన 
బర్మా కొంతవర కాంధ్ర) సంబంధము విరివిగనే 

గల్లియుంట గాననగును. ఇంకను చాకలి, మంగలి 

కులమువారు వృతజీవనమునశై రంగూనున 

కోరుగుచుంటయుం గలదు. 

ఇక్కాలంపుం బరిస్థితుల'మేరకుం జూచువారల 

కిది బర్మీయులపట్టణ మనిపించదు. ఐరోపాపద్ధతుల 

నధికముగ నడపుచున్నకతన నాంగ్లోయులు దీనిని 

cosmopolit an city అందురు. ఇం దె రో 

పాదేశజాతులు నార్మీనియనులు, సింహలులు, 

నాంధు)ల్కు నరనడమ్మిళులు, చీనావార్కు. జపా 

నీయుల్కు మలయనుల్సు పారశీకుల్కు మార్యాా 

డీలు, నాటికోటి కెట్లు మొదలగు పలుదేశముల 

వారు వీధులం దగుపడుచుందురు. భారతీయులు 

"బెక గాండు)6 గన్నట్టుచుండుట సర్వసామాన్యమే, 

అచటి గృహసిర్మాణ విధానమున కాంగ్గమున 

Half Italian half oriental అని పేరిడిరి, 

వేడి దేశమైన బర్మాయందలి రంగూన్ నగర 

మున సూర్యరశ్మి యధికతిక్ష మైసకతనం బెద్ద 

చాటల కీరుదెసలను  జల్లనినీడ నిచ్చు ఛాయా 

వృవీములు నాటంబడుచుంటం బరిపాటియై యు 

న్నది. వేడికిదోడు తెల్లనిదీపి యధికముగానుంట 

నేత్తొములకు 'బాధకర్న్వమ యుంటయ్య, శేన్రనం 

దుండు ష్రోండుకోక్షు (బాట నంటియె నిర్మిం 

పంబడిన ధాన్యంపుమకలపాగ గొట్టములనుండి 

బయల్నోడలు ధూళియును, 

మేఘములంబోలి వేడిని బలపర్పుచుండ నగరమున 

థభూమములును, 

శిదురుగనే నదీజలములం దజేససగ జరుగుచుండు 

నోడలమరమ్మత్తుల _ సుత్తిపెట్లధ్వని చెవులను 

గింగురు మనిపించుచుండ నీగడవిడలు రంగూను 

పురమున విశాంంతికం దాన్రలే దనిపించుచుండును, 

ఇంకం గొండనాం డడవులందు. బట్టుకొని రం 
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గూమబజూరునం ద ముందె చ్చిన యడవిమృుగములం 

బిల్ల లుంజూచి వెజగంది బెదర్శి యిబునటుంబర్విడు 

పాంథుల వెజ్తినడకలవేం గలవరపరుపంబడిన వీధి 

నడకకదలికతో వింతంగొల్పుచుండెడిని, పరిస్థితు 
లీబ్లున్నను నిజమున రంగూనునగరము చూడ 

సౌందర్య వంతమును, కాపుర ముండ సౌఖ్యవంత 

మును ననిపింపకపోదు, వెడలుపై తిన్ననిబాటలు, 

నిరుదెసలం జల్లనినీడ నిచ్చుభాయావృతములు, 

వానివెనుక సుందరభవనముల్కు చక్కనిపూం:వో 

టలు, వేల్వేరురంగులదుస్తులం ధరించినపలుజూతి ప 

జలు, కిటకిట లాడుచుండువీధులు, ఎగుమతిదిగుము 

తులతోందీరికలేకనుండు "రేవ్రజట్టీలు, పలుబేశముల 

వింతవింతబానుటాలు ధరించిన అక్క_లేనిపొగ 

యోడలు, త న్ననుసరించుచుండ శొంతజలపవా 

హమహానౌకామార్లమనందగు నై రావతీశది కిరు 

'జెసలం గట్టంబడి జీవనమునశై . తన్నుంజేరవచ్చిన 

యర్థులగు పనివాండ9కుం దీఠని పనిపాటులం 

గర్పీంచి మనంజేయుచు ధనార్జనాసక్ష చిన్తులగు 

వణిస్పంగవుల నాదరణమునం దనుపుచు కర్షకుల 

కదనముగం బంటలం బండీంచి తృ Er గల్లించుచు 

మహోన్నతేనై భ వవిరాజమానమె యైశ్వర్యమునం 

దనరుచు గర్వముగం దనకున్న స్వర్లాభ రణములలళో 

మిన్నయగు  ్వేడేగన్ దెవళమును చుష్టుపట్లం 

గొన్ని మెళ్ళదూర మునందున్న వారికిసై తే మగుపడు 

చుండునట్లు6 జూపుచునుండు నగరమై రంగూన్ 

పురము దనరెడిని, నగరపరిసరనీమ వరిపొలము 

లేగాన న్యవసాయ కాలమం దాకుపచ్చరంగువు, 

పంటకాలమున( బసుపుంబచ్చరంగును భూవలయ 

శేఖనంటి పూసిన ట్లగుచుండెడిని, సముదిమువై 

నోడలలో నేతెంచువారికి నగరసాందర్య మేమి 

యు గానరాక నొక్కప్వేడేగన్ 'దేనస్థానంపు 

బంగారు దేవళము మాత మగుపడుటతో సరి 
పోయెడిని. ఐరావతీనది కుత రతీరమున నగర 
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మెక్కు_వ వ్యాపించియున్న ది. దల్గా, కామకానీ 

టన్, కనాంగో, శెయిక్ గ్య, అనంబడువేటలు 

దవీ,ణతీరమునను, సెరియమె, పెగ్గూనది కవ్వులను 

నున్నవి. వీనిని పరిసరములనియు వెలిపాలెము 

లనియు దలంచుచుందురు. రంగూన్ రేనవునకు 

దిగువను నగరపు గజ్జ్లలయడుతులు, కోతల 

కర్మాగారములు (53277 Milles) గలవు, ఇంత 

దనుక ను త్తరంపుటడవులనుండి తెప్పలుగం గలప 

(దూలము) లీట కై రావతీజలములందు? 'దేబడం 

గడునేర్పుంగల 'యేనుగుంలు వానిలోనియొక్టాక్క- 

దూలమును రెండుకడలందుం జెరియొన్టియు. 

దొండముం జుట్టి పట్టుకొని సె కతి దరికింజేర్చుచు 

యంత్నముల కందిచ్చుట విచిత) మనివీింయను, 

అన్య దేశముల కంపు దూలముల నక్లే పొగయోడ 

లకుం దగిల్సి యంపుచుందురు. 

రంగూన్ నగరమున విశాలములగు వినోద స్థ 

లము (మైదానములు, బయల లధికనముగా. 

గలను. ఇవి పోలోయాట, పుట్బాల్ఆట్క గోల్ఫు 

ఆటలాడువారికై యెర్చరుపంబడియున్నవి, ఇవి 

మూాపరఠులకు వినోదస్థలములు, కాంచి యనంబడు 

పురభాగమున గుంపు బం దెములమెదానము 

(race course) “రంగూ న్మెయిన్ *  అనంబడు 

బర్మాస్టేటుర యల్వేస్టేషనుక డనున్న “బర్మాఅ ధెలిటి 

కసోసియేవన్? వారి యాటలమెదానమ్ము ఎగి 

హోరి కల్చరల్పొసె ట్రీవారి తోంటయు, వివోరియా 
ఠి ర్ల లు 

పార్కు_నందలి జంతుజాల|ప్రదర్శనము (400), క్ం 

టోన్మాంటుపూందోటలు, డల్హాసీపార్కుద్యానవన 

మును, అందు గర్భితములై న రాయల్ లేక్సు (సర 
cnn 

స్పుు లుక్కు నగరమునం బేర్కొనంబడందగిన వినో 
ద(పజేశములుగం బేర్కొనందగినవి. డర్హాసీపారు_ 

నందలి సరస్సులే నూటయరువదియకరముల పరి 
మితి గల్లియున్నవి, అం దొకచోట క్లబ్బు కలదు. 

C య 
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దీనియం దాగ్నేయదిశగనున్న ొక మెరక ప్రదేశ 

మునుండి నీటి క వాలం గన్సించు "పే్టడేగన్ దేవస్థాన 

సాందర్య మమ్భుతము. ఈ మెదానములు, పా 
షా 

ర్కులు నగరాలంకారము లని చెప్పిన నతిశయో కి 

కానేరదు, మరియు నిని యిట సు(ప్రనిద్ధస్థలములు 

గను ననుదినమును వేనకువేలు జను లరుదెంచుతా 

వులుగను నున్నవి. నగరమున కు  త్తరదిశగం గంటో 

'న్మెంటున కవ్వల ౬౦౦ యకరముల విక్టోరియా 

సరన్సునుండి దాహోదకము నగరమున కమర్పం 

బడినది. దీని కింకను నవ్వులం బది మైళ్ళదూరమున 

మింగలన్ గోల్లుకోర్సు (ఆటల మైదానము) కలదు, 
Ge Gs డి 

అది పటాలఃపుహా నికుల కుపయోగించుచున్న ది. 

దీని కరుగుబాటయు, విక్టోరియాసరస్సుం జుట్లిన 

బాటలును కడుమనోహరములు, చూడందగిన 

వినోదప్రదేశములుగ నున్నని. 

ఇప్పటి యాకారముమేర కీరంగూన్న గరము: 

క్ర వె. ౧౮౫౨ లో బిటీవువారివశ మైనతోడనే 
Lient Fraser సేనానికి వశపర్పంబడి నగర 

నిర్మాణాధికార 'మొసంగంబడిన దంట, ఆయన 

రాల సెగోడా యనంబడు దేవాలయమును 

కేందిస్థలిగాం గగ కొనుచు నాల్గుబెసలందువు 

నాల్లురాజబాటలును వానింబట్టి పట్టణంపు టితర 

శాటలను నేర్చచి వీధులు తిన్నగ వంకరలు 
లేకుండునటులం గుదిర్చి మైదానములను, పార్కుల 

నమర్శి కట్టంజెసెను, అదియే యిప్పటి రంగూను 

నగరము. రంగూనునం దావ్రలపాడిలేమి గొప్పలో 

పము. దీనికిబదులు మేకలపాలను వాడుచున్నా రు. 

కాలములం దా(డుమేకలమందలు వీధులందు. 

(బత్యకు మగుచుండును. 

పట్టణపారిశుధ్య కార్య ములనిమిత ము రంగూన్ 

నగరము మూ.డుభాగములుగం జేయంబడి శేన్ర 



రంతిదేవుండు 

భాగము పోర్టుటిస్తుసంఘమువారి వశమునన్సు 

సై న నా కంటో న్మెంటుకమిటీయన నంబడు 

నికోద్యోగులసంనుమువారి వీమునను, తక్కిన 

పిజలనివాసభాగము మభ్యూనిసిపాలిటీసంభుము 

వారి వశమునను పరిపాలింపంబడుచున్నది. ఈ 

మూండుసంఘములు వారివారిభాగములందు న్టి 

గొట్టంపుం్ "ళ్ళాయిల వ్యవహారములును, పను 

లందు, లేవులందు, నదియందు విద్యుద్దపముల 

వ్యవహారములు, నితరపట్లణ పారిశుధ్య సంబంథ 

వ్య నహారములును 

నిది యురానతియం దిటనే 

'జేరుచు స టు నంతా 

నిర్భర ంచుచున్నారు. పె్హా 
అలా? ౧ 

సంగమించు తాన్రనC 

లా" వ్రునకు ‘Hastings 

shoal’ అని 'పేరికిరి, అది ఫోర్లుబెస్టునారి పరి 

నీలనాధికారములం దుక ది, న్యూగిసిపల్ కమిటీ 

వారి కీవగరమున పూ 

రులు కలవు, 

వేర్వేరుసష్టమ్యములవారివి (Private owned) 

పురాండుసపన ద్షమార్క-ట్టులు (బడా 

ద్రవిగాక నెవిమివ్మార్క_ల్టులు 

కలన. ఈబజారులందుం జివ్వు పెద్ద 

భోజనసామగ్య)లు, బలు, పాపుసామానులు 

ముదలగుసబికులేగాక నేఘంగులు 

వసువులు స్తువులు; 

గజములు, క్ 

ఎవం, సెడపులులు, చిరుతపులులు, ఎయమిగుబంటు, 
౧0౧ తి 

౧౧ 

నివంగులు మొదలగుజంః పత్త్వులుగూడ. 

గొననగును, 

వులు, 

సగటున రంగూన్ నగరము సౌందర్య వంత మై, 

మహానగరలకణవిరాజిత మె, సాఖ్యకరమై, జల 

సమృద్ద మెం దనరెడిని, పెన్లవగువీధులందు టాం 

బాటలు గలవు, ఇంక సికంగూన్నగరోత్పతి 0 

గూర్చి రంగూన్ నగరంపు హేస్టడేగన్ దేవస్థానము 

జూడుండు. 

రంతిదేవుడు అత్రి, చంద్ర, పూరువు 

సంతతి కుతయుడు, తండి నరుండు. మజీయు 

పూరువుసంతతియందే సంకృతికుమారు(కొక రంతి 

3 వడక 

2669 రంశత్సునదె 

దేవుండు కలడు. ఈతండు మహాదాత, రంతిదేన 

మహారాజు ఫోడశమహోరాజులలో నొకడు? 

జెప్పంబడినవా(డు, 

రంతివురముః-_ ఇప్పుడు శిన్మిపూర్? 

అనియు, “రినాంబూర్. ) అనియు విలచుచున్నారు. 

నోమతిలో. జంబల్ (చర్ముణ్వతి కలియును, 

కాళిడాసుమేఘసంటేశమున ౧-౮౭ నుడివిన రంతి 

'దేవన్ఫపాలునికాజధాని. మహాభారతము దణ 

పర్వము అభ్యా ౬౭ యందు రంతి దేనని పశంస 

కలదు, 

రం్యధదోషము:.. జ్యోగినశా,్రుము 
నందు ముహూ రభాగమున నుపనయనవుుహూూా 

5 వసుంగనార్చి హప్పంబడేనద్ వోషములలో నొకటి, 

టం శకువుడిన, రం[థదో 

షమనియు, వటువుతండికీం నీడనీయుం జెప్పంబడి 

నద. 

రంభాణిగో (తము 

(నిధృవగణము చమూడుండ్యు 

రంభాతృ్ఫతి రు 

ఈదినమున ననంటి చెట్టుక్రింద ఇారీేవిని బూజించు 

వత మొనర్తురు. (పండుగలు, పర్వతిధులు, (వ్రత 

దినములు వరాడుండు, 

_జ్వేష గుద తృతీయ, 
Bo య 

రంభుడు 

మహుడు పురూరవుడు. సోదరుడు నహుప. 

మహారాజు, 

రంక్రునదిః_ 6రంగాట్ ౫ 
అనుచున్నారు. బది తీసా pan నదిలో 

సంగమించును, సామవర్చర్యలములనై. 2 డార్టిలింగు 

జిల్లాలో నగుపడును, మూర్క_ండేయపురాణను 

ue అధ్యాయమునం బ ఇళంసింపంబడనది. 

తండి యాయువు, పితా 



కక గహణి 

రక్తగంహణి:. 
అణాల 

(ఆమాలిసారము చూను(డు, రకాతినారము 

చూడుడు. 

రక్షవుచ్చిక (నలికిరిపాము) శాస్త్ర 
వరక. పుచ్చిక యన నెబనితోకంగలదని 

యర్థము. దీనిని బచ్చలిపా మనియు, న పావు 

నియు, నలికనులపా మనియు, నల్లీకంద్ర సా మని 

య్కు నలికీిరి యనియు, నలికి చనియు, నాడుక 

నావుములుగల పొదములుండుు పామువతె నేలం 

చాకుజంతువు, దీనితోంక యెబ్జగనుండెడి గాన 

సంస్కృృతంపుంబేరు “రక్ష పుచ్చికి యని వాడి 

యున్నారు. 

జొర కాయమున (అనగా నా ఖికి బై భాగ 

మును నెచ్చటనై నంబడి (కిందికి దిగినన్సు (పాకినను, 

జయ మనియు, సై కెగణాకి యెక్కి.నన్కు తాకి 

నను నౌకినన్క నాపదలసూచక మనియు జెప్ప 

బడినది, మజీయును పీపుపె (బడిన భాగ్యమనియు, 

మూ పుపయింబడినవోం దనస్వస్థలనును ప్డ్తి 

'వేరనగుననియు, కుడియెడమ 

తనకాపురము చెజుననియు, 

వాటుకు ఫలములుగం జెప్ప బడినది, 

యన్షసలమునక 
ఇథి 

చెక్క_లపె 6 బడిన 
OQ 

మజియును శరీరముయొక్క_ యసఫో భాగమున. 

(అనయా నాభికి గ్రందిభాగమున వాంశినను, 

నాకినను ఎక్కి-ననుు, 'చుట్టినను, ఫలములు చెప్పం 

బడ లేదు. ఇది సమగమగు శాస్త్రమును కాదు. 

రక పైత్య మం;-ఆంగ్ల. Hoemorrhage. 

ముక్కు. వెంటయణాన్చి నోటివెంటంగాని సెల ఏయే 

సమయముల రక్తముపడం జేయుజబ్బు, 
చ్ 

రకమునందలి లవణవు; రక 

ముప్పగ నుండును, అది లంగ్ఫునుండి తిరుగ వచ్చు 

2670 రక మునందలి లవణము 

తటీ నాక్సీజెను నచటం గై కొనుంగాని, యది శరీర 

మం దుపయోగింపంబడుచుం గడకం దగ్గిపోవును. 

తిరుగుందలలో కార్బన్ డీ ఆన్రైడు తిరుగ లంగ్పు 

వకు. గొంపోవంబడుచుండును. అది రక మునందున 

సాల్ట్ఫుతోలలసి గాని యాపని జరుగనేరదు. 

గాన రక మునందుంట శరీరజీవితము కవసర మగు 

చున్నది. ఇది భోజనముతో లోని కరుగవలసి 
యుండునని 'వేజుగం జెప్పనక్కజయుండదు. ఆయు 

ప్పున కాంగ్గరసాయనళొ, స్త్రవిదులు_‘Sనంdi1m 

Carbonate’ అని 'వేరిడియున్నారు. అదియే 

సర్వసాధారణముగ ‘Washing soda’ యన 

బడుచున్నది. ఇది కాంపొండు అనగా ౮౦మ- 

pound of metal sodium, and Carbon 

de oxide అని చెప్పబడియున్నది, 

ఇృట్టిటే ‘Sodium bi carbonate’ అను 

లవణ మింకొకటి కలదు, దీనినే ‘Baking 5068 

యనెదరు, పరిశీలనలనుండి బహీః|ప్రపంచమున నీ'రెం 

డులవణములం గూర్చి కొన్ని పరిస్థితులందు simple 

కార్భనేటు కార్బన్ డీ ఆకె పడును 7 కొని, కల్పు 

కొనుటతోం బె కార్బనేటుగ నగుననియు, మజి 
కొన్ని వేజుపరిస్థితులందు. బె కార్చనేట! తనయం 

దున్న కార్బన్ డి యానె పడులోని సగభాగమును 

గోల్పోయి, వదలివై చి, తాను 500016 Carbo- 

nate అగుచుండుననియుం 'దెలియుచున్నది. 

(హో్యోమోగ్గోబీన్ చూడుండు, శెక్ సెల్చు మూ 

డుడ్కు ప్పెల్పు చూడుడు, 

శరీరమునందలి రక్ష మంతయు నో కేవిధముగ 

దవపదార్గమై యుండను. అందు గుండినినోళ థా ) 
ములుగ బరమాణువులు వేరియుంజెడిని, నాటి 

నార్గ్యమున* ౮౦01150168) అని 'వేరిడియున్నా రు. 

ఇటీవల నొక జర్మను రసాయనశాస్ర్రపరికోధ 

కుడు రక గోళములు (Blood (౮020150165) 



రక వరము 
అనే Oh 

శరీరరక్ష మున లవణమున్నంతందరుక నటులగుండ్రని 
యాకారములం గల్లి, గోళములుగ నుండు ననియు, 

లవణము తగ్గిపోయినతజిం బలుచంబడి, బిళ్ళలవలె 

నగుచుండు ననియు (flat), కని పెట్టి వెల్లడించి 

యున్నా (డు. ఇటుల లవణము రక్ష మునందు. దగి 

పోయినతటినే వెలుపలనుండి తారాడి వేడి 

గాడ్బు, ఎండ మొదలగునవి శరీరమున కధిక బాధ 

కరములై యుండెడినంటం గాన ననుదినమును 

భోజనపదార్థములలో లవణ మిడుచు, లోనికిం 

దినుచుండుట శేవలము రుచికేగాక, వైద్యశా్రు 

రీత్యా య త్యావళ్ళకమని యున్నారు, 

కొన్ని యుప్షదేశములం దీబాధ శరీరముల కధి 

కమె యుండున(ట, అత తి నచ్చటివా 'రెండ వేలం 

బిటి కెను లవణము నోటనుంచుకొని, జలనులం 

దాగవుట శేయమని చెప్పబడుచున్నది, చెమట 
నుండి గూడ గొంతలవణము శరీరరక్ర మునుండి 

బయటికి వెడలుచుండునని మరువరాదు. అల్బాచ 

మానమునుండియు నొంతలవణము 

మయ్యెడిని, 

బహిరత 
(అ 

రకవరముం:-ఇచట ర కము కాదు. ఎజని 
జర ఆ —2 (అ 

రంగుగల నరమని యరము. దీని నాంగమున 
యి థి ౧౧ 

‘blood rain’ అందురు. గాని యది సరియగు 

పదము కానేరదు. ఇటలీ దేశమున మధ్యధరాసము 

(దతీరమున నిట్టియెల్ల నివర్ణ ము పడుచుంట నప్పట 

ప్పట సంభ వించుచుండుననియు, నది వహారా 

యెడారినుండి గాలిచెం గొట్టుక్ రాంబడిన ధూళితో 

వర (పుంజినుకులకుంగల్లన సాంగత్యమున నిటిరంగు 
0౫» ౧ A 

గల్లైననియు. బరిశీలనలవలనం చేలినది. బ్రీటీషుదీ 
వులందుంగూడ నిట్లియెజునివర ము పడుట మిక్కిలి 

(A) ర్వి రెం 

యరుదుగ సంభవించుచుండునని యందురు. 

రక్షవాతము:- విది కుష్టురోగభేదములలో 

నొకటి యందురు, శరీరమున రకము సహాజలక్షు 

2671 రఖస్థల్ 

ణముల సరిగా (బసరించి ప్రవహించుచుండక, 

శరీరమం దచ్చటచ్చటం గూడి, నిల్వయగుచు, 

వాచుచు, నెట్బంబడుచు, పోటుగబ్లంచుచుండు 

రక్తనిరేచనములు:-- 
(అమోభా మూాడుండుంర కాతిసార, ముంజూడుండు, 

రరక్తస్టవి- సన్ని పాతము; 
(సన్ని పాతదోవము భూడుండు.) 

రకాతిసారవం:ఇది జిగటవిలేచనముల 

జాతికిం జెందిన యామాలి సారరోగభే దము, 

ర క్రవిలేచనములం గల్లించుజబ్బు, (ఆమాతో 

సారము మాడు(దు. అమిీబా మూడుండు) 

రక్తేష్టి సన్ని సా తవంం:-- 
pots TA] . 

(సన్ని పాతదోహయు చూడుండో:) 

రఖస్టల్ am 

(రావణాసురుడు చూడుడు) 

రఖస్టల్ దిని కాదివేరు రావణహాిద 

మనియు, రాతసతల మనియు నుండెను. సింహల 

ద్వీపాధిపతి రావణభూపతి యిచట నాశమ మేర్చ 

అుచుకొని గొప్పతపం బొనర్చి సామగానమువేం 

లాసాచలవాసుండగు పరమేశ్వరునికడ వరము. 

లందుటనుండి రావణహా”ద మనియు, తలా వనిశ 

నుత త రదేశభాషలందు సరస్సున కర్ణముగాన రాశీ 

సులసరస్ఫని చెప్పుటకు రఖస్థల్ తే రాక్షస 

తలమనియు చేరులయ్యెను. ఇట్టి దేయగు మానస 

సరోనరము మాంధాత (మహారాజు) మహర్షి ర 

"దేవతాపతూవలంబులగు వారికై 6 బని త్రపణుపం 

బడియె, ఆప్రాంతెముననే గరళవమూంధాతపర్వత 
మున నొకగుహుయందు మాంధాత యస్తులు 

కలను, 



రఖస్థల్ 

రావణ[హాదము, మానససరోవరమును మానై 
ఇాల్యముగలవిగనే గన్సించెడిని, భ రతబేశమునుండి 

వై లాసిఖరదర్శనమున కేగుయా(త్రామార్లమున, 

తకలాకోటనుండి పది మెళ్ళదూరమునను, అల్గోడా 

నుండి ౨౧౧ మెళ్ళదూర మునను నుండును, రెండు 

సరస్సులకు నడువుదూరము గండు లేక మూండు 

మెళ్ళుండెడిని, తకలాకోటనుండి కైలాసగిరి శేగు 
మార్హము  శెండుసరస్సుల _ నడుమనుండియే 
యేగును, ఈరెండుసరస్సులును టిబెట్టుదేశము 

రఖస్టల్ సరస్సునడుము నెకద్వీపము కలదు, అది 

తొల్లింటిరావణభూాపతి తపం బొనర్సిన యాశ్రమ 

మందురు. అం దిప్పుజొక బౌద్దభిమువు వసించు 

చుండును. ఆయన యాపాంతముల వసీంచుహూం 

సలగిడ్డులదొలకలం చేర్చి యందు నిల్వంజేయు 
డ్ 

మయయండు నందురు. 

రానణహ్రొదమ.యొక్క_ అంచులు (ఒథ్లు) 

పలువంశరలు తిరిగి చుట్ట కొలత యధికముగం దన 

రును, దీనియం దనేకద్విపములుండిి కడు రమ్యమై 
గా 

'కాన్సించును, వీనిలో తేణుదియడుగులని చెప్పబడి 

నది, ఉదకము లతిశీతలములు, మాధుర్య ములు, 

కడురుచ్యములునై యుండును, దీనియ.తె రదిశను, 
ర్లు ame 

వాయవ్యదిళన్సు విస్తారము బురదనేలలు నీటీని 

బై కీ జిమ్ముచుండని, మటీయు నది బుడుగులం 

గల్లీ "వెక్కుసనీటీబుగ్ల లీసరస్సుసంబంధమున నేర డి, 

వాటిజలములు చిన్న వగు రెండుప్రవాహములుగ 

నా అక జ SY « నర్పడ్సి పశ్చిమముగా శతధ్భ (ఇప్పటి శెట్లజ్) నది 
జ [| 

. శ గను తూర్పుగా బ|హ్మృపుతానదిగను నేర డును, 

రాశ్సతలనరను ను టిబెట్టుబేశస్లులు “లాగాయి 
గే 

గని యనెదరు, అది సముద్యుంపునీటిమట్టముపై 

2672 రజుండు 

౧౪౮౯౦౦ అడుగులయెత్తుపి'దేశమునం దున్నది. 

(మానససరోవరము చూడుండు. అనవతప సరస్సు 

చూడుడు). 

00: 

(జితథ్వఉపగణము చాడు డుం 

రఘునుహారాజు:-_ ఇవ్నూకు సంతతి 

సూర్యవంశ క్రియు(డు, తండి దిలీపముహోరాజు, 

కుమారులు కల్మాషపాదుండు, నంఖిణుండు నను 

వారలు, 

ఈతండు గొప్పక్యతువు లొనర్చినవాండును, 

జయశీలుండును నగుగొప్పమహోరాజని పిలి, 

వీశవసంతతెకి ఈతనివలన 4 జు మ 
ఖే * తఘునంవెవ్వుపు నల 

యను, 

రఘురాసూవతారహస్తను:. 

(రామావకాంహ స్పముచూడు(డు, అభినయము. 

భరత శా న్ర్రము- హసాభికయము.. చూడుండు. ) 

రజస్సు;---అనేశస్సుసంతతి. కమారుడు 
తిక్రకుతు, 

రజ్వి:___తండి ఆయువు. వీతామహాుండు 

పురూరవుండు. సోదరుడు నహుషమపహారాజు, 

సుతు ₹నూ ర్లురనియు, వారందటబు నిం దుని'చేనిహ 

తులై రనియు జెప్పంబడినది, 

రజితవ్రరను (ఉడిపి):...._ 

(తులు దేశము మూదు(డు-. అనందలిక్థ స్వోమి! 

చూడుండు, 

రజు (ఢంః__సి యనితునిసంతతి, తండి 

విరజుందడు. 1 



లొటం సంసానము 
౧౧-౮6 

రట్టం సంస్రానవు” సెంటిలిండియా 

'యేజన్సీసంస్థానములలొ నొక చిన్న సంస్థానము. 

రట్లం పురము రాజధాని, 

రణనిల:-- 

(గయ చమూడు(డు- చేపేధురము మాడు(డు, 

రత్స గిరిజిల్లొ:-దీనిని దశీణకొంకణ మం 
(అ 

దురు, రత్నగరిపురము , ప్రధానజ్థానము. 

(బొంబై రాజధాని చూడుండు.) 

రత్సవురము:._ 
(లంకారాజ్యము చూడు డు. 

రత్సవురుషబెట్టు:-- లా, Viola su- 
ల 

ffruticosa. దీనిని నేలకొబ్బరియని కొందజనె 

దరంట. దీని సమూలరస కహాయ 'చూర్హ ములు 

మూలవ్యాధి నడచి, పీర్యనష్టదోవము నివారించి, 

మూత్ళమును వెడలించ్చి సెగరోగమును మాన్ని, 

మిక్కి-లివీర్య వృద్ధి, బలము గల్లించునని చెప్పంబడి 

నది. నూరి పై నరుద్దుచుండిన భోదకాలిరోగము 

నయ మగునని యందురు. చక్క-నిధాతుపుస్టిం 

గల్లించును, 

రత్తృము;-లా. Gemma. ఆంగ్ల. Gorm. 

(థెంచి Cemme. సం. రత్నం, రత్నములు 

తొమ్మిదిగం 'జెప్పంబడినవి, అని వజము, వైథూ 

రకము, మరకతము, మాణిక్యము, కెంప్కు పచ్చ, 

ముత్యము, సీలముు పగడము ననునని. రత్న శబ్ద 

మునకు స్వజాతియందు (శ్రేష్టత్వ మర్థముంగాన 
రాళ్ళజాతియందు స్వజాతిశేష్టత రత్నముల కారో 
పవింపం బడినదని స్ఫురింెడిని, పాశ్చాత్య దృష్ట్యా 

రత్నము లనేకములు కలను, అవి 0003 - 

Garnet - Aquamarine - Blood stone - 

Sardonyx - Peridot - Turquoise -,0p- 
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al - Pink lourmaline - Agate - moon- 
stone - Jasper - Onyxe ముదలగున 

వన్నియు రత్న ములుగనే పరిగణింపంబడ్కి యాకార 

ములు కుడర్ప(ంబడి యాభరణములం డమర్బం 

బడుచున్న వి, 

కది యిటుండ రత్న శబమునకు స్వజాతి|శేషత 
ద రి 

యగ్గముగాన (శేషమమగు నాట్లకు రత్నమనుట 
థి థి య 

వాడుకలోనికినచ్చెను, ఇటులనే బౌద్ధ మతధర్మము: 

నం (బభానమనోవృత్రులం డెల్పుమం|త్రత్రయమగు 

“బుద్ధం శరణం గచ్చామి; బోధం శరణం గచ్చా 

మ్కి సంఘం శరణం గభ్భామి”” అను నూటికిని 

రత్నత్రయమని పేరయ్యెను, మజీయు , నిటులనే 

యొక ప్రసిద్దకవిప ంగన్రండు జనకతనయను 'కొంతా 

రత్న మనియు వసంతకాలమును కాలరత్న 

మనియు మొదలగుసంగతులను నుడివియున్నా (డు, 

ఇంక నీరత్నముంగూర్చి వివరించుతజి వాట్లను 

సానయబ్బిట వివరింపంబడం దగినది, సానంబప్టుట 

యన కళకాంతు లెక్కు_వయె సంపూర్ల ప్రకాశము 

తల్టులతో (గలుగునటుల ముఖములను లేక పలక 

లనుగోయుటయని యెటుంగునది. ఈసానంబ ప్రా 

పవడమునకు, ముత్యమునకు 'వేబుపవిధముగను, 

తక్కినరత్నసముదాయమున కంతకును వేటువిధ 

ముగను నుండెడిని. పవడమున కొకయాకారముం 

'బెచ్చుటకన్న వేజుగ ముఖములు పలకలుగం 

బట్టరు. ముకి యమును సానంబట్టుట ద్వోవీ ఫము. 

గుండొివియాకారముం గుదిర్చి గుబురుల సరం 

దీయుట  యొకటియు, పైనుండి క్రిందికిబడం 
సీటిబొట్టుం (జలబిందువుం) బోలి కోలగనుండు 

రూపముం (drop) గుదుర్చుట యొకటియునై 

యుండును, ఇని హారములుగ నుపయోగించునవి 

గను ఆభరణముల నమర్చునవిగను వీట్లకు నడుమ 
నుండి రంధ్శిములు వె చెదరు. ఇటీవల హోరము 



రత్నము 

నందుండు ముతి యముల నొకరీతి లొత్తులవలె 

ముఖములం గుదుర్చుటయు నారంభమయ్యాను, 

ఇది యాంగ్గ నాగరికతాఫలితము. ఇంకంబవడమును 

గొప్పనొప్పవారియిండ్ల  మంచంపుగోళ్ళు, కాలి 

పావకోడు గొడుగులు మొదలగువాట్ల కుపయో 

చించుచుంట సుప్రసిద్ధమే, 
థు 

ఇంక ముఖములుగC గోయంబడురత్న ములం 

గూర్చి వివరించుటయనస ప్తవిధములుగ సానయిట్టు 

విధానములు నెజింగించుటయే యగును. ఆకోత 

లిక్కా.లమున నాంగ్ల్గవిధానమునకు _ స్వాధీనమై 

యుంట నొకపిసిద్ధవిద్యానిధి పీటను వివరించిన 
ధి లి ర 

మాటలను తొలుత వివరింతునుగాక, 

పొశౌొ సృత్యపద్ధ తిమేరకు రత్నంపుంగోత లనేకము 

లున్నను నందు బ్రిభానవిధానములు (1) Bri. 

lliant Cutting (2) Rose Cutting (3) 
Briolette Cutting (4) Star Cutting 

(5) Trap or Step Cutting (6) Table 

Cutting (7) Dome shaped Cabochou 

Cutting అని యీడు విధములు. 

(1) Brilliant cutting:—to cut a flat 

octagonal table sorrounded by 32 

smaller facets sloping to the girdle 

The lower part is pyramidal 24 fa- 

cets sloping to the flat culet- 

A half brilliont is only faceted 

from girdle to table having a flat 
base. 

(2) Rose cutting:.దీనిని కోమల మందురు. t0 

cut like a half brilliant- the top 
being cut into six or more trangu- 
lar facets of uniform size with 
falt back. 

(3) Briolette Cuttig:— to cut like a 
pear and to coqer it (in cuttig)with 
trangular facets having no table, 

' girdle, or culet, 
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(4) Star Cutting:— This cutting is a 
combination of brilliant cutting 
and rose cutting - but will have 
facets in groups of 6 in number as 
space allows. 

(5) Trap Cutting:—This is also called 
step cutting - Thise are mostly re- 
ctangular and will have long face- 
ts which are flat, they will be pa- 

rallel to the girdle. 

(6) Table Cutting;~— This is either 
double pyramids of four sules or 

regular octahedra with large table 

and culet either equall or varyi- 

ng in size: 

(7) Dome shaped cabochon cutting:— 
This is a convex like cutting the 
convexity may be equall or dissi- 

milar on both faces or the base 
itself shall be flat, 
ఈయీడువిధములగు కోతలందు. జేయంబడు 

తీసివేయుటలు, తగ్గించుటలు, అసలురత్నమునకు 

సాధ్యమగునంత వజకు లోపము, నష్టము, వెలితి 

రాకుండునటుల విధిలేనితజీ నారోవీంపంచేయంబడి 

లేక యొప్పుళొని యుంచంబడిన  కళంకములు, 

అన్నియుగూశ రత్నముయొక్క. యాకారసౌంద 
ర్యమును పోవీంచుటశేయని చెప్పబడినది, 

కవులము లేక Rose Cutting నందు మంచి 

వజ్రమైనచో నూరుముఖములుణూడం కోయు 

దురు, అది యెక్కువ పనితనముగ నెన్న బడును. 

రత్నములు (Precious stones): 

పాళ్చాత్యవిజ్ఞానమున రత్నములకు విలువగల 

రాళ్ళని యర్గమిచ్చుపదములను వాడుచుందురు. 

గాని నిజమున నిని ర్లాళ్ళయందు మినరల్పు గాని, 

రాళ్ళు 'కానేరవు, మినరల్పు రాళ్టలోం గలిసి 

యున్న "పెక్కు Constituents లో నొకటి 

గాసి సంపూర్ణ ముగ stone గానేరదు. కాని 

వాటియందు మినరల్సు చాల తక్కువభాగమే 
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యుండెడిని, మజియు నాతక్కువభాగ మపరి 

శ్నభమె యాకారరహితములగు Crystals గ 

నుండును గాని సంపూర్ణ లక్షణయుతే మై యుండ 

జాలన్ర, 

పాళ్చాత్యవిభానమున రత్న పరీక్షయం దందము, 

స్వచ్చత, ఆకారవిధి ముఖ్యములు, గాన వాటిం 

గల్లించిన మాతృకలగు minerals గూర్చియు, 

క'లెడీ యాకారములంగూర్చియు, 

యుండును గాన, వీటింగూర్చి తెల్పెడు కళకు 

Crystallo graphy తో నెన్ వసంబంధ ముం 

డును. Mineral పదార్థములు స్వచ్చములుగ 

ఘనీభవించుతటి, చిన్నవిగ నుండినను పెరుగుటకు 

వీలగునటుల వలయు 'నేర్చాటులమేరకు. దనస్థితిం 

గ కొనియే యుండునని పరిశీలనలవలనం చేలు 

చున్నది, 

సెబటుంగవలసి 

Crystalline quartz రూపమున తబు 

చుగ Selicon eliment యొక్క 02566 అగు 

వelica దొరకుచుండెడిని, ఇదియే యింకను 

igneous rocks నందునన్సు ఇసుకలయందచునను 

(పథానదవ్యమై యుండును, మజియు నీసీలికా 

గ్రనైటు రాళ్ళ్యయందుండుతటి విధాన మొకటి 

లేని crystals గా నపరిళభపదార్థయుతమె 

యుండుసు, 

Ordinary Quartz హూపముననుు మ1- 

key quartz (కొవ్వురాయి కేల్లనిది) రూపము 

నను ఇందే విలునయునుండను గాని 1226015 

rocks లోని వెలుకులంజుట్టి వింతవింత 6ry- 

50215 గా నేర్చడుతణి వాటియం దచ్చటచ్చట 

(Topaz? అనునవి యేర్పడుచుండును. వాటికిం 

గాంతవిలువ కలదు. ఆవెలుతులందు. దొల్లి యు 

కప్పు జేనో 2225565 ఉండియుండి, విట్ల నిశ్హుర్చ 

డంజేసియుండునని తలంపంబడుచున్న ది, 
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Semi pricious stones జూతులం జెళ్లె 

డల quartz (పధానద్రవ్యమె దన లెడెని, స్వచ్చ 

తమంగల్లిన rock crystals (సృటికములు ను, 

Purple amethyst రాళ్ళున్కు Brown 

eairngorm అనంబడురాళ్ళును, నధమంపుజాతి 

విగ Pricious stones నందు బరిగణింపం 

బడుచున్న వి. 

అధిక మూబ్యమునకు నముుడుపోవ్రు రత్న 

ములు తబుచుగ దొరకునవి గాక్క అరుదుగ 

దొరకునవిగా నుండును, వీటికి విలువగల్లుట యన 

Commercial Valu గల్లుటయే గాన ఎక్క 

డనో ఇెన్నితప్ప తక్కినసర్వరత్న ములు సాధారణ 

ముగ నవలక్ష£ణయుతేమై యుండవలయును, 

౧ స్వచ్భతంగల్లియుండుట-_(Transperancy). 

౨ బీటలు (Cracks) వారక నుండుట, 

5 లోన బుడగలులేకుండుట- (Clean, and 

Clear). 

ల అపరిశుభ పదార్థములు లోసిమిడి యుండ 

కుండనుందూట.- 

సో పి'కాళముం (brilliant sparkle) గల్లి 

యుండుట. 

౬ అర్హమగు మంచిరంగు. గల్లయుండుట.- 

౭ కఠినత (hardness) గల్లియుండుట. 

౮ శెమికల్పునకు6 ఉడక నాగియుండుట. (power 

to resist chemical wear). 

౯ అరగిపోక నిలచియుంశుశేకి, ల్లియుండుట- 

(power to resist wear phigsically) 

వ్రవి నవలకు,ణములు, ఇన్ని యుండినను రత్న ము 

కోతకు బనికిరానిది యగునేని యారత్నము నిరి' 

ర్ల క్ర మేయె యమూాల్యమే యగును. 

రత్నములం 'దెక్కువమైనది వజిను, దీనిని' 

“రత్న రాజీ” మనెదరు, న(జ్రముల్కు పచ్చలు 



రత్నములు. . ..దె దువిధములు 

"కెంపులు నీలములు, నిజరత్నములుగ “Ire 

precious stones” అని చెప్పంబడినవి, మడ్ 

యు( గోందబు సీని ‘aristocrates among 

1676158) అని శప్వుటయుం గలదు. ఇవి యుత మ 

జూతిగ నెన్న (బడు చుండెడిని, తజుచుగ నివి మంచి 

విలువం 'దెచ్చుచుండును, 

మధ్యమజాతిరత్న ము లాకారంపు వయ్య్యార ములు, 

కోతపనితనములు, స్వచ్చత యుం గల్లినవో నాయ 

తిశయములనుండి విలువళగలవి యగును. తక్కినవి 

యధమంపుజూతులు సెక్కు, గలవు, 

ఈవిభానముమేరకు Topaz, Opal, agate, 

Blood stone, Rock crystals, amethy- 

st, Brown cairngorm మొదలగునవన్నీ యు 

రత్న ముల తెగకుం జెంది, ‘Precious stones? 

నువేరనేబరంగెడిని, (వాట్లంగూర్చి యాతానులం 

గనవలయునుు), 

ఎటుపుపగడములు, ముత్యములు, నీవిధానమున 

precious stones గా పరిగణింపంబడ లేదు, 

ఐనను ముఖములు కోయంబడినవాటిని “రంnకి 

అనునటులనే ఎజ్జుని పగడములను, య. 

గూడ *జెమ్సు” గ్. నాడెదరు. ఇంత వజకింకను 

గా బ్రంబడినరత్నే ములు 1 Garnet, 2 aqra, 

marine, 3 Cats, eye,4 sardonyx, 5 Pe- 

ridot, 6 Turquoise, 7 Opal, 8 pink, 

Tourmaline, అనునవిగూడ _నీసందర్భమున( 

చెప్పందగినవి కలను. ఇంకను గొందజు ౦౦01- 

stone కూడ “రయి అనియే యందురు, 

రత్నములు - దేబనవావరణ పూజ 
యందైదు విధములు: ౧ స్వర్లరళ్న, 
౨ గగనరత్న, 9 మర న్టరత్న, రో నాగరత్న, 

౫ పాతాళరత్న ములని యెదు కలవు, 

నవరత్ననులు:- వజ్రము నై థూర్యన్సు 
గోమేధికము, పువ్వు (లేక ) పుష్యరాగము, . మరో 

. 2676 రతీజేవికి మన్నభు(డు. ..దటోడో 

కతము, మాణిక్యము, పవడము నీలము, 

ముతంము, ఇవి |పసీద వ రి న్స్ ఇ (ప్రనద్ధమగు రత్నములు. 

రత్న సభ'(చిదంబరము చూడుడు, 

చేరూరు వూడుండు. తిరు వెలంగాడు చూడుడు.) 

రత్న సానువు:._ మేరువుపర్వతమునకుం 
జేరు. రత్నంపురాళ్లు చరియలుగాం గలది యని 

భావము, 

రత్నా కరనది:_ ఇప్పుడు కానానది 

యనువేరంబరంగుచు బంగాళములోని హుగ్లీ జిల్లా 

యం దున్నది, శనది'పె 
ముండెను. అట ఘుంశుశ్వేరశివలింగము కలదు, 

దీనిప శంస మహాలింగేశ్వరతం [తమునం గలదు, 

'కానాకులక ఎ్రిష్షనగ గ 
౬ 

రత్నాలన్నీ యొకచదోట - నత్తగుల్ల 

లస్నియొకచో ధ్ర: 

(ఆంధలోకోకి ) 

రతియెత్తు (గురిగింజయె త్తు): 
మూండుయవలయెత్తు (యవ(ప్రమాణము చూ 

డు(డు.) ఒకరతి యనియు ౬ రతుల నొకఅణా 

యనియు ౧౦ రతులయొత్తు మాషపమాణ 

మనియు జెప్ప(బడినది. (ఆయు ర్వేదమానము 

మాశు(డు. 

రతికాయనగో (తము: 
(నిధ్భవగణము మాడు(డు 

రతితాళను:._ 

(తాళములు చూడుడు. 

రతీదేనికి మన్మ థు(డు; మన్మథు 

నకు శతీగేని తగిన జోడా:-- 
(ఆంధలోకో కి.) 



ర తిలీలతాళము 

(తాళములు వమరంాడుండు, ) 

రతీదేని:___ 

మన్మథునిభార్య. (మన్మథుఃడు, (ప్రద్యుమ్నుడు 
చూడుడు. ) 

రథవడవాన్యాయము; 
బూచిన రెండుగుజములు నొకదానితో నొకటి 

కలసి పనింజేసిననే యాబండి లాగలగలనవు. ఐకమ 

త్యము, నన్యోన్యసహాయము, (ప్రతికార్య మునకుం 

బండిక్€ 

బ్రధానమని భావము. 

రథసప్తవిం:---మాఘశుద్ధసప్తమి. సూర్య 
అరి రు --౨ 

పూజ లొనర్హురు. సపమి భానువార మయెనేని 

ఛానుసపమి, వాల పవిత్రముగ నెంతురు. హిం 

దూగృహముల స్త్రీలు సూర్యపూజ లొనర్చి, 

చిక్కుడు కాయలరథములం చేసి చిక్కుడాకులలో 

శ్నీరాన్ననివేదనము లొనర్తురు. సూర్యచంద్ర వ్రత 
మును గొంద రొనర్తురు. (పండుగలు మూడుండుం 

రథస్రానది (ర్త్యఐరావతి):-- ల్లీ (ఐరా 
వతి నది కివేరు కలదు. ఇది యయోధ్యపరగ 

ణాలళో నున్నది. దీనిపాశంస మహాభారతము- 

ఆదిపర్వము ౧౭౨ గలదు. 

రథ్యాదీసన్యాయము;--బండికి దగిల్చిన 
(లాంతరు దీపములు బండినడచుతజిం (ొతివి 

వెలుగులోనికి వచ్చుచు నదివజుకే వెలుంగులో 

నున్నవి వెన్క-కుః జీళటిలోని కరుగు చున్నట్లు మా 

రగమనము నడుచునని భావము. 

రథికు(6డు:.- 
కుటువ్రసంతతి, జయ క్వేనునిసుతు(డు, 

3354 

2677 రధీతరుండు 

రథితఠ లేక వైరాప 'ఉపగణము:- 
ఇదెయాంగిరస సంతతియందలి శేవలాంగిరసగణ 

ములోని యొక యుపగణము, దీనిని వై రూప 

ఉపగణమని కొందణు వాడుచుందురు, ఇందుం 

బదునాజుగో తములు చెప్ప బడినవి, 

౧ అషప్టదాంప్ట్ర, ౯ా రథితర, 

౨ దాషయన, ౧౦ వెళూప, 
షా 

5 చాసక్త ౧౧ విరూప, 

ర నై తదాత్నీ, ౧౨ వైరూప్యు, 

౬ భిలి, ౧౪ సాహత, 

౭ భిలీచబాయన, ౧౫ హా న్నీ 

౧౬ హేమగవ, 

ఈరధితర' లేక _వెళూప ఉపగణమునందలి ౧౬ 
గోత్రములకుం బ్రోవరిరూపములు: 

౮ _భిక్షవాహా 

౧ ఆంగీరస, 'వైరూప్క రధితర, 

౨ ఆంగీరస, వై రూప్క పా రదక్వే, 

3 అష్టాదాంష్ట్ర, పొర్త దళ, నె రూప, 

లో అస్ట్రాదాంప్ట్ర, నె రూపు హార దళ్వ, 

౫ ఆంగీరస, విరూప, _ (చ్వ్యావ్రేయ (ప్రవర) 

౬ అంగీరస్క బృహదశ్వ, వైళూప్య. 

౭ ఆంగీరస, పివద్క, వీతహూవ్య,. 

౮ ఆంగీరస్క పార్ష దశ్వే, వీతహన్న, 

రథితర (రథితర్శ గో తము: 

(రథితకరయుపగణము చూడుడు). 

రదథీితరు(6ఢం:.... మరీచిసంకతి, సూర్య 

వంశక్షృత్రియుండు, తండి) వివాపు(డు. పితా 

మపహాుం డంబరీవుండు. ఈతడు (బాహ్మాణుడై 

నందున నీతనిసంతతివారు రథీతరులు లేక రధితర 



రన్ ఎవే విత్ ది హోరో 

రన్ ఎనె.విత్ ది హారో (RUN 278 
with the harrow) అదరణగాం. జూడక 

పోయిన తేటి నంకినది లంకించుకొని పాజిపోయె 

ననుట కఉకిని వాడుచున్నారు. గుజ్తముల నాగలి 
కింబూన్చి దున్న బేశములందు గుజ్జముకుః దిండి 

సరిగా బెట్టనిచో నది తప్పించుకొని పాజిపోవుట 

కర్ణము, దానిమెడనుండి harrow చులకనంగా 

నీడ్సుకొని పాజిపోగలదని భావము. 

రన్నర్ (Runner): —వాణిజ్యపరిభాపొ 

పదము. Run అన పరుగిఢుట కర్ణము, వాటాల 

యమ్మకమునకుంగాను. బర్వోశుచుం బనింజేయు 

Broker నకు ‘Runner’ అనియు, Runn- 

ing broker అనియు ననెదరు, ఓడ శేన్రల నిలచి 

యుండు దినములు గాకం బర్విడు చుండుదినములకు 

‘Running days’ అనియు నందురు. 

రసియాపని (Raffia work):— ఒక 

జాతి తుంగ గడ్డియాకులను రంగులలో ముంచి, 

చిత విచిత్రములుగ రంగులతో బొమ్మలు, చెట్లు, 

జంతువులువలె వచ్చున టల్లుటకు *“రఫియాపని) 
౧౧౧౧ 

యని వేరు, ఇట్టి పనులందు. దుంగతో బట్లలు, 
ట్ 

తటలు, తడకలు, చాపలు నలుదురు. కుచ టము 
() లం (9) 

లందు. జుట్టి కన్న ములగుండా  బిగించియుండు 

నటుల బటములంగూడ నల్లుట నీమధ్య కాలమున 

'బ్రారంభ మెనది. పని గట్టి కాకున్నను పనిణాల 

యందముగానుంట నలరికా రార ముగ గొప్పవా 

రుపయోగించు చుందురు, 

రఖ్లనది:— 

(అచిరావతి మూడు,డు) 

రబ్బరుచరి తము:- ఇది యాంగ్ల 

పదము, దీనికి. జెజుపునదియని యర్థము, (వాసిన 
(వాతను చెటుపువది యనిభానము, పెన్చలుతో? 

2678 రబ్బరుచరిత)ము 

గాని సిరాతోయాని (వాయంబడినదానిని చెజపీ 

వేయవలెననిన రబ్బరుతో దానిపై రాచినం జెజగి 

పోన్రుటగా నెబుంగునది, ఈవేరి ఫేర్పడినను రబ్బ 
య 

రిక్కొ-లమున నింకను వేశ్వేుపనుల కుపయో 

గించుటంజేసి తనవిలువం గల్లియున్నది, ఇక్కాల 

మున దీని నెజుంగనివా రుండరు, 

దీనిచర్మితంగూర్చి యోచించిన మనకుం దెలిసి 

నంతవజ  కాదిని AnNghiera 

P. Martyr అను వేకుగలవారు (వాసినయొక 

పుస్తకమునం గొన్నియాటబంతులంగార్చి తాను 

మెక్సికో టేశమునం జూచినటుల్క నవి తుప్టనవిగ 

వివరించెను, ఆకాల మేదై నకు నాగ్రంథము క్రీ, 

వె.౧౫౨౫ లోం (బకటింపంబడినది, అట్టబంతులకు 

రబ్బరుబంతులని వేరు లేకుండనోపు. 

నివాసులగు 

౧౭౩౬లో దశీణయమెరికాకు __ _ 

కంపంబడినవారిలో నొకరగు La,COn3iamine 

ణా రారబ్బరుచెట్లనుగూర్చి నాటినుండి పాలుతీస 

రబ్బరు చేయుటంగూర్చి దశ్నీణ యమెరికావారి 

విధానములను చక్క_(గ వివరించుచు, నెజుకిపర 

చెను, పదు నెన్మిదవ కతాళ్చాంత కాలమున రబ్బరు 

వ్యాపారముంగూర్చి ప్రయత్నములు (పారంభ 

మయ్యెను, తొలుందొల (6 గరంగించి బట్టల కలంది 

“వాటరుఫూఫ్లుగాంజేయం (బయత్నించిరంట. ఇది 
టచ్చెంకై నునందుగరయగునని క్రో నిసెట్టిరి, ౧౮ ౨౩బోే 

గ్లాప్టోనివాసియగు కాన్లెసు మెకింటోముగారు దీని 

దుర్వాసన హాపీ, కోటులం జేస్కీ వర కాలమున 

చడియనివిగాం జూవీర, ౧౮ రాలక. గుడియర్ 

గా రమెరికొయందు గొప్పపరిశీలనలు సల్పి, గట్టి 
పజచి బండిచక ములకు గమ్ములుగ నుపయో 

గించి చూపిరి, ఇటుల Thomas Haucock 

గారు వల్కన్వై జుం జేయుట నాసంవత్సరమే కని 
పెట్టిరి ఇటుల నీపరిశ)మ దువ్వెనలుసహా రబ్బ 



ర బ్బరుచరిత)ము 

రుణోం జేయంబడుట కభివృద్ధినందియున్న ది, ఇంక 

రబ్బరుయొక్క_ యుత్స్పత్సి (గూర్చి యోచింతము. 

వి త్తనములం చాతి నాటించ్చి  మొక్క_లం 

బుట్టించు విధానము వేజుగ (వాయనక్క_జ లేదు. 

అట్టుపుట్టన మొక్కలను రెండడుగులకన్న నెఫ్ట వగ 

నెదుగనీయకం జిగురులను గోసివేయుచుందురు, 

అవి బలిసి “$tUumpsక? అనుపేరంబరలౌడిని, వా 

టిని యకరమునకు డెబ్బదిచొప్పూనం బ్రాతుదుగరు. 

అప్పటికే తోట "పెరిగి నీడయగుననియ్యు న త్రటీ 

మధ్యకొమ్మల నటుక్కి  యెండం బ్రసరించునటులం 

జేయవలసియుంగుననియు గొందజనెదరు. తోంట 

నాటుపి దేశములం దదివజకుండిన చెట్లను నజకీ, 

యెండనిచ్చి కాల్చి వేయుట మంచిది. కాల్చినప 

దేశమున నీవెట్లు చక్క వృద్ధినందునని కని పెట్టం 

బడినది. తోట చక్కగ జెరిగిన నై దాజుసం 

వత్సరములలో మొదటినుండి యొకగజమెక్తున 

నిరువదియంగుళ ములచుట్టుకొలతం గల్లియుండునని 

చెప్పబడినది, ఇంతటినుండియు. బాలుదీయుట 

(Tapping) పోరంభింపవచ్చును, 

శుకిం గధికమైనను న పర్లనిభానమున జరుగక 

పోయినను, అడివి బలుపు బలిసి చెట్లు ఫంగా 

యిడురోగమునకుం 'బాల్పడును, ఎ౨ం౦ నుండి ౨౫ 

అంగుళముల వలముయగలం 'జెట్టునుండి సంవత్సరము 

నందు రెండున్నర లేక మూడు బిల్బి పొనులదిండు 

రబ్బరుకావలసినపాలు వచ్చునని 'లెక్కి-౦పంబడినది. 

పాల కాంగ్గమున “421960 అనెదరు. నేర్పరి 

పనివాడు మూడువందల చెట్లను గ్యయలం 

డందురు. 

ఆదిని రబ్బరు మెక్సీకో, బె జిలు "దేశముల 

నుండి మా(త్రమే వచ్చుచుండెడిది. 
నం చెక్కు దేశములం దీతోంటలు నాటంబడియుం 

టం గాననగును, మోటారుబండ్ల వ్యా పార మధిక 

మాటతో రబ్బరుయొక్క-యవసర మధిక మైనది. 
ఈపనిని బె సికిల్చు (ప్రారంభించినవని చెప్పనగును, 

అక్కాాలము 

2679 ర బృ్బరుబంతితుళ్ళుట 

అదికాలమున స్పానియా బేళస్థుండగు పీజు 

లేక పరాయనునాయన యిప్పటి ఇెరూదేశమును 

జయించి యాక్రమించెనంట, ఆయననుండియేయా 

చేశమున కావేరు గల్లినదని చెప్పంబడినది. ఈయ 

నపాలనము క్ర, వె. ౧౪౭౧-౧౫౪౧ యవి చెప్పం 

బడినది, ఈస్సానియావారు రబ్బరునుగూర్చి యె 

తేంగియుండియు నతిరహస్యముగ నుంచి దాని 

యమ్మకంపులాభమును వారే యందుచుండిరి. (క్రీ. 
వె. పదునెన్మిదవ కొతాబ్బంపు మధ్య కాలమువణకుం 

(చాన్సు బేశంపురసాయనవే తలకు రబ్బరుంగూర్చి 

తెలియనేలేద(ట, ఇది బహుశః ఇండియారబ్బరుం 

గూర్చి కాకుండనోపు. 

రబ్బరుబంత్ని తుళ్లుటు:...- రబ్బరుబంతి 
గట్టిముక్క_యశునేని తి) ఎళ్ళుటకుం గారణ మిది 

రబ్బరు సాగదీసిన సాంగునట్టియు, నడచిన నణంగు 

నట్టియు (Elastic) పదార్థము. దానిని నేలకు 

గొట్టినపుడు _కఠిశమగుభూభాగమునకు [కొట్టిన 

'దెబ్బయొక్కబలము [£0766] వలన] నొత్తుకొని 

భూభాగమునకుం దాకినదానిభాగము నడ(గునట్లు 

అణంగినన్కూ సాంగినన్కు వీలగునంత త్వరగ 

దానియభారూపమునకు మరలుశకి, రబ్బరునందుం 

గలదు. ఆశకి, యడంగినరబ్బరుబంతిభాగ మును 

తోడనే విడల్బి పూర్వరూపము నందింప విజృం 
భీంచును. దానితో బంతి విదల్సిన యూఫపునకుం 
బెకిం దుళ్ళును, 

బంతి గుల్లయై లోన గాలియుండునేని రబ్బ 

రుచే మి. ఈ రబ్బరుచేయు పనినే 

తానును జేయనై యుండును గాన నిందుకు దాను 

బాధ్యత వహీంచియే యుండును. 

బంతి కొకప్పూడు రంఢము పడునేని లోపలి 

గాలి పూరి గా రబ్బరువలన నావరింపబడీయుండ 



రబ్బరుసొల్యూషన్లు పరి మ 

చని భావముగాన రబ్బరుకుండుకకి , ని 'తానును 

గల్లియుండ(జాలదు, గాన దుళ్ళుట సరిగా జరు 

గదు. .పూరి గొ నావరింపంబడీయుండునేని రబ్బరు 

లక్షణములే గర్భ మునందున్న గాలికీని సిద్ధమగును. 

ఇట “రబ్బి రను నాంగ్గ్వపదమునకు( జెజుపునది 

యనియర్థము, ఈపన మోగుణముంగూర్న్చి సరి 

యగునది కాదని కనిపించుచున్నను, 'వేజుపదము 

గానరాకుంట దీనినే వాడవలసియున్న ది, 

రబ్బరుసొల్యూషను పరి శమ Ru. 

bber solution:— రబ్బరుసాల్యూపను చినిం 

గిన రబ్బరు ననంగా రబ్బరుకై ర్లు మొదలగువాటి 

నతికి యంటించుట కుపయోగించుచున్నారు. గాన 

దీనియుపయోగ  మిక్కా_లమున నధికమనియే 

'చెప్పవలయును, 

Absolute alcohol -- 6 భాగములు , 

Carbon disulphide — 100 భాగములు 

Caoutchouc Q- నొ, 

తొలుత నాలో-హోలును, కార్బన్ డి సల్లై 

రును చక్కగం గలపి పిదప నందు వలయునంత 

Caoutchouc కల్బుదురు, ఈసూలసూ[త్రము 

మనసునం దుంచుకొని పలు తెజుంగుల దీనిని జేయు 

చున్నారు. ఇది యొకవిధమగు బంకవలె నుండ 

యారి బిగిసిపోవును. లేక వెండి తగిలినను గట్టిపట్టుం 

బట్టి బిగిసి యంటుకొనును, 

రబ్బరుస్టాంవులు చేయుపరిశ్రను:- 
ఈ'కాలములో రబ్బరుస్తాంపులు వాడుక చేయు 

నపేక దినదినము నధిక మగుచుండుటచే నీపర్మిశమ 

మిగుల లాభకరమయినదని చెప్పవచ్చును. 

ఇది యొకసులభమైనవిధానము. దీనికి. గావల 
సేనవస్తుసామగి ఎయు. బరికరములును సంపాదించు 

టకు మిగుల వ్యయ|ప్రయాసములు పడనవసరము 
లేదు. అందుచే నెవై నను తగుమ్మాతంపుమదు 

9680 రబ్బరుస్థాంపులుచేయు పరిశ్రమ 

పుచే నీపరిశ్రమ నవలంబింప వచ్చును. కాని దీని 

వివరములు పూరి గాం జెలియుటమా।రత్ర మూవళ్య 

కము. 

ఇందులో మొట్టమొదట జేయ వలసినపని 

మై పులు సెక్ చేసికొనుట, తరువాతిపని వానిని 

మాంటు [Mount] చేయుట, కూనూక్ అనం 

బడునొక రకంపురబ్బరుమోందం 'జెక్కంబడు నక్షర 

ములు వాల కాలమువజుకు మన్నుటకు మంచి 

కజ్జదిమ్మసై మొంటు చేయంబడవలయును, ఈ 

కింద వివరింపబడిన  యుపచబేశములను మిగుల 

జాగగత్తగాను, బాకచక్యముతోడను, నాచరించిన 

పరిశ్రమ సామాన్యముగా నందజికి నందుంబాటు 

లో నుండును, 

ఈరబ్బరుస్తాంపులలో ననేక నమూనాలు 

కలవు. ఎట్టినమోనాపికారము చేయుట నను 
లు వూ 

మంచిబుద్ధియు, చేలినాడితనము. గావలయును. 

అవి యలవడినయెడల నీపంకి లోనుండు వేరు 

స్తాంపు మొదలుకొని పెద్ద పెద్దచకా)కారములుగల 
లి టఉ DD 

వేరువేరు నమూనాల్టాంపులై నను సులభముగ. 

వేయవచ్చును. 

కావలసిన పనిముట్లు. 

ఈన్యాపారము (పారంభించుటకుం గావలసిన 

పరికరములు: ఒకటిరెండు  ఫాంటుల యచ్ను షె 

శై పులు, ఒకటిరె9 డక్షరముల బిగింపుచటములు, 

కొన్ని లెడ్డు, చిన్నముద్రణయం(త్రము, లోహముచే 

నిర్మింపంబడిన చక్కనియొక “చేజు, అనలా “కైపు 

కూర్చు పరికరము. 

స్టాంపులు చెక్కుట కుపకరించురబ్బర్వు ఈపనికీం 

(బల్యేకముగాందయ్యారుచేయు నొకరబ్బరు కలదు. 
అది పరిశుభొ మైనట్టియ్కు వల్క_నై జ [Vulca- 

nize] కాబడనట్టియు రోబ్బరై యుండవల యును, 



రబ్బరుస్తాంపులుచేయుపరి శమ 

వల్క-నై జుం జేయంబడుట కంతయు సీదమెనదియు 
me 0 

యుండవలయును. వల్క-నై జుం వేయంబడిన రబ్బరు 

వాడుకచేయుటచేతనే యనేకులగు పనివాండ్రచేం 

దయారుంజేయంబడిన రబ్బరుస్తాంపులు పనికిరా 

కుండం బోవుచున్నవి,. అది యనుకూలమగుదళసరె 

గలదియె యుండునటుం జూచుట యవసరము. 
షా a) 

విధానముయొక్స_ఆకారము. 

(ప్రారంభమునకు కై పు సెట్ చేయుట గొంత 

శ్ర ప్లముగా నుండును. కాని యభ్యాసమయినకొ 

లందిని నేర్చువచ్చును. విగింపుచేజు (chase) 

కై పు జాగ త్తగాను, గుత్తముగాను, సెట్ చే 

యంబడవలయును. అది సరియెన మట్టములో నుం 

డునసుం జూచుకొనవలయును, అచ్చుకు సెప్పు 
రం చ ఇం 

డు నద్దములోని ప్రతిమవలె వెనుకనుండి చదు 

వంబడదగినది యెయుండవలయు ననుసంగతి యం 

దరెటింగినబే గదా! కూర్చిననెనుక నవరములలోం 

బొరపాట్లు లేకుండ నద్దమునెదుటనుంచి చూచు 

కొనవలయును, తరువాత చటములో బిగింపం 

జ్య వక్ బడినమై పున కవసరమగు ఏ ట్ల జాగా (Space) 

లు వేయవలయును, తరువాత కొపఫు సెవుఏ 
రు ఉషా 6&6 

ముప నెట్లి పాచ్చుతగ్గులు లేకుండ సాపుగా 
a. 6౬ ౧౫ 

నున్న కజణబఫను మోపీ సరిమూడవలయును. 
అం ౧౧ 

తరువాత నొకసీసాలో నాలుగొన్బుల టర్ఫెం 

టయినుపోస్కి దానిలో. శొండుపొన్నుల సాం|బాణి 

చేర్చవలయును, లేదా యొక అలితై లయునీసా 

యనను దీసికొని యందులో నొకచిన్నకుంచె 

(Brush) ముంచి శైపునూందిభాగ మంతయు 

నాబ్రష్తో శుభొముం జేయవలయును, అప్పుడు 

"బపులోని యవసరభాగములన్నియు నూడిపోవు 

నట్లుండేసి మధ్య భాగములను బ్లాటింగ్ పేపరుతో 

సొత వలయును, . 
అయీ . 
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తరునాత నక్షరములకూర్ను చేజు (Chasey 

నటుంచి చట్రముయొక్క ముఖమునకును, లోని 

భాగమునకును ప్లాస్టర్ క్రిస్ అంటుకొొనకుండునట్టు గాయ 

"బె తె లపదారమురాసీ తేలికగా శుభపబుప 
cies ణు 

వలయును, 

కఆెండుకొన్చులమంచిరకంపు సాఫ్ట్ ఆఫ్ వేరిన్ 

(Plaster of Paris) త్రో నొకళొన్ను (ఫ్రెంచి 

సుద్దను కలివి న్లాసర్ అనంబడు నొకవిధమగు 

'లేపన(పుముద్దం దయారుచేయవలయును,. అది 

వడ్రంగులు సాధారణముగా దయారుచేయు 

వక్క లేక పుట్టివలె నుండును, 

తరువాత నాసేసరును జటిము (Erame) 
cn Ff 

లో వేయవలయును. పిక్కలనుండి పై కిం గక్కు 

నంతపూరి గా వేయవలెను. ఒకకతితో నంచుల 

యం దధికముగానున్న న్లేసరుచటంపుటంచులతో 
సమమటమున నుండవలయును. ఎక్క_ణె నను లో 

రి వ 

వెలిలిలేకుండ నడుము రంధిములుగాని, ముద్దలు 

గాని పడకుండ జట్రమంతయు న్లేస్టరుతో నిండి 
యుండవలయును, పాసరు గటిపడిపోరుండం జట 

౧ లట 

ము క్రీగలంగా. జేసి మాందనుంచి సమానమగు 
ప్రవర్తో నొక్క_వలయును. అంత శెండు 
మూండునిమివములలో ప్లాస్టరు గ ట్రిపడిన వెనుక c 

జేజుమోదనుండి చటము మెల్లగాం వీసివేయవల 

యును, చేజునకు ప్లేస్తరంటుకొనియుండంగా నాటు 

టకై పొయ్యి సెగను బెట్టవలయును. 

బాగుగా నాజేనవెనుక కాసును వల్క_నె జుం 
(I) a 

జేసి దానినొక కణువకాంటుపె నటించి, పిడి యః 
ల్ రా 

— న అలీ, ఇ మర్చినయెడల రబ్బరుస్త్టాంపు తయారగును, 

రబీందనాధటాగోర్;___. ఈ మవానీ 
యుండు వంగ దేశస్థుండగు మహోకని,. మహార్షె 

'దేవేందినాధటాగోరుకుమూరుండు. ద్వారకనాధ 



రవ్చీ 

టానోరపొతు)ండు. నీకిది బాలం బ్వసిద్ధినందిన 

నంశము,. ఈయనది (బహ్మసమాజమతము, 

రపీంద వుహోకవి 

౧౨౬౮ సంవత్సరమున [కీ చె, ౧౮౬౦ సంన 

త్పరమున జనించినవా(డు. సమ _స్తవిద్యాపారంగ 

తు(డో యనునట్టుంబెక్టుకళల నేర్చిననా(డు. అన్ని 
య కన 

టికి వన్నె జెట్టున దీతసికవిత్వరచన మిగులరసపుస్టం 

గలి యర్థగాంభీర్యమున నలరారుచుండును, ఆంగ 
౧ థి ౧౧ 

మునం దసమాన పాండిత్యము. గలవాడు. తత్వ 

వే త్త భ్ కుడు. 

బ్లా ఎర స్పత్యమాన 

పిభుత్వమునా రీయనకు నై టుహూడ్షు (సర్ 

వీరుదాంకము) నొసంగి గారవించి యుండిరి, దాని 

నొక విడ్డూర (పుసందర్శ మునం బరిత్యజించెను, ఈ 

యనకు ౧౯౧౩ సంవత్సరమున డాక్ట్ళ రుబిరుదమును 

విశ్వవిద్యాలయము లొసంగి గారవించెను,. ఈబో 

ల్బూరుకడ శాంతీనికేతన మను నాశొమమును, 

అందు విశ్వభారతి విశ్వవిద్యాలయమును స్థాపించి 

దానికి జాల ధనము బోగుచేసి యిచ్చెను, ఈ 

యన కొకతరి నోబల్ బహుమానమురా నాధనము 

నాళాంతినిశేతన విశ్వవిద్యాలయమున కొసం గొను, 

శాంతినికేతనము నార్వజూతీయ విశ్వవిద్యాలయ 

(International Univercity) సంస్థగా నే 

ర్పజవెను, (ఆాంతినిశేతనము మాడు(శు), 

రబ్బ:--- హి(బూభాషయందలి పదము, 

సంబుద్ధియం దధ్యాపకా యనియు, సామి 

యనియు, బోధకుడా యనియు, నర్గములగు 

పదము, యేను క్రీస్తు ప్రభోన్ర నాయనయనుచరులగు 
ష్ (౮ 3} గ్ 9 = నారు రబ్బీ యని కిలిచినట్లు బైబిలు - సెంటు 

షాన్ ౧-౩-౬ నందుల గలదు. ఫీదప యూదు 

లందు గ "ప్పవిద్వాంసుక Mishnah ప(త్రికా 

సంపాదకుడగు జూడా (యూదా) గారు రబ్బీ 

2682 ' రమణదుర్లము 

యనంబడినవారే, ఇక్కా.లమున యూదమతగురు 

వుల నందజును రబ్బీ యని వాడుచున్నారు. మహ 

మ్ముదీయులందును, కె. ఉస వులందు నిక్కా_లనున 

సీసంబుద్ధి (పచార మునందున్న ట్లు గానరాకున్న ది. 

రబ్బీనిజ అ (Rubbinisam):—_యూూడి 

యాగురుసిద్ధాంతపర ంపరాగతనుగు మతమునం దు. 

గల నమ్మకము, 

రభసు(6డం:-- ఆయవుపాత్రుండు, రంభని 
పుతుంండు, కుమారుడు గంభీరుండు, మణియు 

రభసకోశమన నిఘంటు రచించిన రభాసపండితుం 

గొకండు గలడు. 

రవుణగో త్రము: 
(5 ఇ్షయుపగణము మాడుండు.) 

రమణ దుర్గము:__ఇది సమళశీతోస్ల ప్ర 

దేశము. సాందూరుసంన్థాన రాజ్య ములోనిది. బల్లా 

రిజిల్లాహోసు వేట రెయి ల్వేస్తేషనునుండి పదు నెన్మిది 
౧౧ ణి 

మెళ్ళదూూరమునం దున్నది. కొండవకిసె తము 
యై యి యా 

మోటార్లు పోవుచక్కనిబాట కలదు. ఈప్రాంత 

వేసవియం దడిట కధిక సంఖ్యా 

లుగ నేగుట కలదు. ఇట వేసవియందు ఫారపే+ 

బు తెరోగ్టమోాటరుమేరకు డెబ్బది డిగలనుండి 

నాసులు 

తొంబదిమూం.డు డిగీలకు మించనివేండి యుండు 

నంట, ఐదువందల యకరములు |పదేశను నివాస 

యోగ్యమైనది కలదందురు. సముద్రంపునీటిముట్ట 

నె 3౨౦౦ అడుగులయెత్తు, చక్క-నిదృళ్యము 

లును, నన్నిదిశలకు మోటారుబాటలు, నడకచా 

టలు విరివిగం గలను, మినర ల్వాటరులు, వుంచి 

జలవసతులు, వన స్టలు, సంజ్థానథుం బభో 

త్విమునా శేర్పణిచియున్నారు. భోజనపదాళ్ర 
థి 

ముల్కు సొపులు, కలవు, 



రమదాన్ మాసమ్లు 2688 రనిదాన్ (మహాభక్తుంకు) 

రవమణికద్వీపము-మానసఖండముం" ముగం బశింపంబడుచుండునది. అందు గడపటి 

ఈగ్రా అయోధ్య, సంయుక రాష్ట్ర) ములలోని 

ఆల్మోడా లేక కాళీకుమాన్ సీయం దాల్మోడా 

నుండి నలువదినాల్లు మెళ్ళదూారముననుు ఆల్మోడా 
(Qa 

నుండి కై లాసశిఖరమున కేసమార్షమునలల 

'వీతోరాఘుడ మనులోవ నుండి ముప్పదినాల్లు మెళ్ళ 
దూరమునను నున్న నాగములనీమ నీవే వేర్ల చే 

వాడుచున్నారు, ర్ ఎముతు కాళీయమర న హ్హ గె 
లం టి 

యందలినాగముల నిటకుం బొమ్మని యాజ్ఞాసింప, 

నవీ యిీపహి) దేశమునకు జేర్కి స్థిరపడె నందురు, 

ఈనీమయందు వేర్వేరుశిఖరముల వేణీనాగము, 

(ఇప్పటి బేనీనాగ్ (గ్రామముకడన్సు,_ వింగళనాగ 

ము (పచ్చనిసర్బము), వమూలనాగము (ప్రధాన 

సర్పము), ఫేణ్లీ (పడగ సర్పము ధవళనాగము, 

కాలనాగము ననియాజు సర్చరాజములకు "దేవ 

స్థానము "లేర్చడియున్నవి. (వేణేనాగ మన జడం 

బోలినశరీరముంగల సర్పమని యర్థము). ఇవి యా 

పోంతముల వారిచే బూజింపంబడుచు యా(కౌ 

స్థలములై లై య్నూవి, ఈ పాంతసీమయందు( "దేయా 

కుతో(టలు కలవు. వేణీనాగ మకగ్రామనున6 
దపాలాఫీసు మొదలగు సౌకర్యము లున్నవి, 

రవముదాన్ మాసము: మహమ్మదీ 

యులకు బవిత్రవంతమగు నెల. వారీ కిది తొమ్లు 

దవనెల. కురానువరీఫ్లు ఈనెలయందు జిబ్రెల్ 

పరిముఖమున మవామ్ముదుగురున కెటుకపణుప( 

బడిన నెల గానం బూత మైనధిగ నెంచంబడుచున్న 

దంట, ఈనెలయందు సూర్యోదయాత్పూర్వ 

మును, సూర్యోదయాత్పరమునను వారు భుజిం 

చుచు, పగ లుపవాసముండి కురానును బఠింతురు, 

అమహాగగింథ మిందుననై. ముప్పదిభాగములుగ 

విభజింపబడి, యీనెలయందు దిన మొకభాగ 

పదిదినములు కడుపవిత్రనంతములుగ జెప్పంబడి 

నవ్. 

రమ్యాక్షి గో తము: 
(అగ స్త రణాపగణము చూడుడు. 

రమ్తేజింగు 9 ష్ప్పు (Rummaging 

a ship}:- వాణిద్యపరిభాహాపదము. కస్ట కస్టంము 

ఉద్యోగులు విజేళశంపుటోడలను తనిఖీ శ 

జేతు, 

రవితీర్ణవు:-- 

(సూకలకీర్ణము చూడుడు.) 
fy 

రవిదాస్ (మహాభక్తుడు): శయన 
కబీరుదాసునకు సమకాలికుడు. చమార్ 

(గోడారి కులసంజాతుండు: ఆతుననలళానే రామా 

నందుల శిష్య డందురు. ఈయనయుపచేశము 

లను పాటలుగ రచించినాండు. ఈయనకు. బెక్టు 

మంది శిష్యులు, శిష్యురాం్మడ్రు నుండిరి, సుప్రసిద్ధు 

రాలగు రాకోొనురిత మోారాబౌయియు, చిక్తూరు 

రాజకుటుంబమునకు. జెందిన రాకొమనిత జూలీ 

బాయియు యోగినులుగ సీరిశిష్య రాండై రని 

చెప్పబడినది. వీరింగూర్చి “భక్షి రసబోధిని యను 

గ్యంథమున నించుకం చెలిసెడిని, దానిని వారి 

పాటలం జేర్చి రవిదాసుగోరి మృతికి బిదప 

మూూ(శువందలసంవత్సరములనౌటి వా(డగు (ప్రియ 

దాసుగా రనువేరుగల భక్తండు క్ర, వె, ౧౭౧౩ 

సంవత్సరమున గూర్చియుండెను,  వీరిశిష్యలం 

దుద్ధవదా సనువా రగ౧గణు్యులంట., విదహం జెప్పం 

దగీనవారు బీర్ళాను (వీరభానుండు. బీర్భాను 

సాధుసాంప్రదాయ మనుబై రాగి సంఘమును 

స్థానించెను. రాజపుత్రస్థానమున కీశ్రాన్యదిశగానున్న 
విజేశ్వర్ గొామముకం దీ ప్రభానమళము స్థాపితమై 



రళీను 

యున్నది. వారు దేనని సత్యనాముం డందురు, 

గాననే యీసంఘమందలి గోసాయీలకు సత్య 

నామి యనుపేరు వాడుకయం దున్నది. 

(ఎకౌంకెబిల్ రినీక్రక్ చూడు(డు.) 

రష్యా తురుష్కస్టానము: - సియా 
ఖండమున( దురుష స్టానదేశములోని భాగ 'బేశము, 

దకీణమునను, తూర్పునను పర్వతమయముగను, 

తక్కినపి దేశము పల్టముగను నుండును. విస్తార 

మిసుక పజ్జలు కలవు, “దేశ ముత రమున శేటవాలు 

కలది, పై న్రారియా యనంబడుజా కారిటీసునది 

య్కు ఆముడారియా యనంబడు ఆక ఎస్నదియు 

సీచేశముగుండా పివహించి, అరాల్బముదిమున 

సంగమించును. అముడారియానదియే కొంతవణకు 

పొద్దుగ నుండును. కాస్పియన్సముద)మున సంగ 

మించు అపోక్నది కొంతదనుక నె రుతిదిక్కున 

హాద్దుగ నున్నది. ఇంకను జరాస్టానునదియు, ముర 

నదియు 'బేశమునం గలన్రగాని యవి వేసనవియం 

"జెండిపోవ్రచుండును, 

కొన్ని తావుల నదీతీరములందు.  గొంచెము 
అ్య 4 Na) . పంటలును, పండ్హతో 6టలును గలవు. చేశము వ్యవ 

సాయబేశము కాదు, శతోస్తములు వాటికాల 

ములం దధికములై యుండును. కొన్నిపి దేశముల 
యా 

నూతులుసె తము 
QQ 

పిజలు సున్నీ తెగమహమ్ముదీయులు. పీరికి వీయా 

లేని నిర్ణలభూమి కలదు, 

"తెగవారగు పారశీకమహమ్ముదీయుల పై నసూ 

యత కలదు, ఉత రభాగములందు చేశదిమ్మరు 

అగు ల జ్ తెగవారు, ఉజ్బె క్రి క గలవారునగు కారా 

తులు oe వారికి నగొత్రమందలు, మేకమందలు 

ఆస్తిగా, నుండును, ఈడేశణు గుజ్తములు మంచి 

2684 రప్యా దేశపు సామెతలు 

జూతివి కలవు, అవి బరువు మోయుటయేగాక పాల 

సిచ్చుచుండును, గుజ్టంపుంచాలతో (బాలు పెరుగు 

లేగాక కొమిస్సనంబడు మత్తుపానీయముం జేయు 

చుందురు. వర కముంతయు గుజ్తంపుగార్వానా పై 

నడుచుచున్నది, బేబరుచకివర్తికి స్వచేశమగు 

కోఖాన్'ఫెర్షానా (కోఖాన్' ఖనాతు) లోని కోఖాను' 

పురము ఇెద్దపట్టణము, వర క స్థలము నై యున్నది. 

తాష్ట్రండుస్త షం పెద్పపట్టణము. రహాా|ప 

ఫుణార్యస్థానములున్న ప్రధానస్థానము. జరాస్తాను 

నది పవహించు. గొండలోవలోనున్న సమర్షండు 

ఫురమొకప్పుడు 'తామూర్, వేక తామరిన్ (కారా 

లుప్పు దండయాత”లు 'వెడలుకాలమున రాజధాని 

గనుండిన గొప్పపట్టణమె యుండినది. ఇది (క్రీ, వె, 

౧౩౭౦-౧౮౦౫ కాలము. ముర్లాజునదీతీరమందున్న 

మెర్ఫుపురము నెనుక వర కస్థాన మెయుండి గొప్ప 

దశ ననుభవించియుండినది. 

టా%న్ఫుకాస్పియను రె ల్వే కాస్పియనుసము 
/ QQ. 

దితీరమునందలి కాసాని వోడ్స్కు_పురమునుండి 

మెర్వూుపురము, సమర్క_ండు 

పురములమిోందుగా నడిచి 'తాష్కాండుపురమున 

విరమించునది, 

బోఖారాపురము, 

(తరుష్కస్థానము మాడుండు-చీనాతురుష్క_ 

స్థానము మూడు(డు... సెంట్రల్ తురుష్కస్థానము 

చూడు(డు. సెర్దారియానది - అముడారియా 

నది చరాడుండు. 

రష్యాదేశవుసామెతలు: 
ఎలుంగుబంటును వేంటటాడునా6 డేముణీలియుండ 

రాదు, 

ఒక్క-చేతితో తొడు ముడివేయడ మేలాగు? 

కథలు చెప్పవచ్చును గాని కార్యములను 

జేయుట దుర్భటము. 



పా దేశము 

'కాళ్ళమిాదంబడి వేళ్ళు నజచే రకము. 

గంట ప్రార్థన కందరిసి పిలుస్తుందిగాని తా 

'నేగదు. 

గడుసునక్క_కుం గన్నములు మూండు, 

గుబ్బంపాజీపోతే తోక ఉండిపోతుందా? 

చంపుకు అపాయకరము, చంపలేకపోవుట మరీ 

యపాయకరము గాయముంజేసివదలుట యన్నిటి 

కన్నా అపాయకరము, 

గొంతుక మొయ్యా తినేవాంికిం జదువునున్నే, 

సీయి.టీ కిటికీలలోనుంచి చేశమంతా మాడం 

గలవా? 

పశున్ఫలకు నాల్క 

బుజి మంచిదె తే చేతులు నాల్లున్న ఫలము, 

మనస్సు లేనిబుజ మట్లిముదతో సమానము. 
లట క్ర ద్ర 

మేశకు జ్లాసకంవ్రుండదం'తా 

సలహాలు చెప్పేవాళ్లు చాలామంది లభిసారు 
య అల 

గాని సాయంచేసేవాళ దొరకడం కష్టము. 

మేతప్పసంగమే, 

సంవత్సరంలో "రండు "వేసవులు రావు. 

రోజు మంచిదని సాయిం[త్రైం అనకు, మజునా 

డుదయమం దనుకో, 

రష్యాదెశము:. 
దూర్పుభాగనుననున్న గొప్ప బేశము. ఇది యెరో 

పాయందు సగముండునని తలంపంబడుచున్నది, 

ఉత్తరమున  నార్కి_టిక్కు_ మహాసనముద్యమును, 

వరోపాఖండమున 

తూర్పున ఊరల్పర్వుతములు, ఊరల్నది, కాస్పి 

యన్సముదిమును దశ్నీణమున కాక్సేసుపర్వత 

ములు, 'బ్లౌక్సీ, సామేనియాదేశము, అస్ట్రియా 
దేశమును, పరుల ,యాప్రప్యా దేశములు, 

బాల్లిక్కు.సముదము, స్పోడన్ "దేశము, ఫీన్లాండు 

దేశమును, ఈవుహాబేశమున శెల్లలుగా నున్నవి, 
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వైశోల్యము ౨౧౦౦౦౦౦ చతుర (పు మెళ్ళని యంచ 

నా వేయ(బడినది.- అట్టగునేని భరత దేశమునకన్న 

మూండవవంతు పెద్దదిగ నుండవలెను. ఇది యెరో 

పాలోని ఠప్య్యూదేశము. ఇంక ఆసియాఖండములోని 

రహ్యాదేశము వేరు. దానికి “సైబీరియా యని 

చేరు. అది యీలెక్కయందు. జేరలేదు, 

'బాల్టిక్కుసమ్ముదము వసెల్ ద్వీపము. డేగో. 

ద్వీపము అలాండుద్విపమునుు ఆర్కి_టిక్కు.ముహో 

సముద్శిమునందలి నోవాజింబ్లాడ్వీపము,  స్పిట్బు 

బౌస్రషపము, వెయిగప్టుదీపమును రస్వాకుం జెంది 
౧౨ జ్ర తీ 

పన్న మశ "ఆ స భో యున్న వి. స్స సుబ నైన్ నాల్లుట్లో ముల సము 

దాయమునకుం జేరు, ఇవి బాల 'పెద్దద్దీపములే 

కాని యిందు నివసించువా 'రెవురు తేరు, శీతల 

మధికము. కొన్ని జంతున్రలు నివసించుచుండును, 

రప్వా బేశిమంతయు , సాధారణముగ సమతల 

భూమియే. పర్వత ప్రాంతములయందు స్థితి వేలుగా 

నుంనును. షటో రోడు (తెల్లింటి సెంటువీటర్పు లి : 

బర్లు నకును మాస్కోనగరమునకును నడువు 

నుండు వళ్లైపొండలు (Valdai Hills) ఏమంత 

సెద్రవిగాకున్నను వర్ల మున కాధారభూతమై యు 

న్నవి. సెద్దవియగు ఊరల్పర్వతములు, 'కాకీసస్ 
పర్వతములు, సరిహాద్దులం దున్ననీ, తక్కిన దేశ 

మంతయు సవుతలము, 

రష్యా చేశంపునదు లెక్కువ యున్న తస్థానము 

లందు జనింపమిం బ్రివాహోదకముల వడి బాల 

తక్కువగా నుండును, ఇది పడనలు నశుచుటకుం 

జాల యనుకూలసరిస్థితియే గానీ ఫేత్రలాధిక్యత 

చే సంవత్సరమునం జాల కాలము ఘనీభవించి 

నీరు మంచుగ బిగిసిపోయియుంట నిరర్ధకముగ నొ 

నర్భు మున్నది. రహ్యా చేశంపునదులయందు. బెద్దది 

పిచోరానది. అర్కి_టీక్కు_సము[దమునందు సంగ 

మిందును, చె నానడివె ట్సీయందు. జేరుకొనునుం 
(ఎ యి 
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నీవానది లోడేవాగో సరస్సునుండి ఫీన్గాండుసం 

యుకాగగుడమునందుం జేరుచున్నది. శూనానది, 

విశ్చులానది, నీమెన్నది, బాల్టిక్కుసము (దమునం 

గలియుచున్నవి. నీస్టరునది నీపార్నంది, బాప 

యందు సంగమించుచున్నవీ, డాన్ నది, నీఆఫ్ 

ఎజోవునందు. గలియుచున్నది. వోల్లానది (ఏరో 

పాయంతకు: బెన్షనది, ఊరల్నది కాస్పియను 

సమువిమువాలంబడుచున్న వి, డాన్ఫ్యూ జునదియొ 

క్క యుపనదియగు  పూిత్నది దవీణమున 

రుస్యా-రామేనియాలహాద్దుగా( బ్రవహీంచుచు, 

డాన్యూజునందు సంగమించుచున్నది.  రప్యాచే 

శమునందు నాయువ్యదిశగానున్న లో గాసరస్సు 

తియ్యనీరు గలది. ఇది మెరోపాయందు జెద్దసర 

స్పని చెప్పబడినది. ఒనోగాసర స్పంతకన్న నించుక 

జిన్న దిగా నుండును, సెప స్సరస్సు ఫీన్తాండుసం 

యుక్తాగ)గుడమునకును, రె గాకున్కు నడుమ 

నున్నది. ఇంకను నాన్నేయదిశయందు. గొన్ని 

గొన్ని యుప్పునీటిసరన్సులు కలను. కాస్పియన్సీ 

యును, చ్రాస్సీయును, సరిహుద్దులం దున్నవి. 

ఈదేశమున నుత రభాగములందు శీతకాలము 

దీర్భముగను, వేసవి (ప్రూస్వముగను నుండును, 

దధీ ణఇభాగములందు దానికి వ్యతి రేకముగ స్సని 

దీర్భముగనుు, కీతకాలము పహొస్వముగను నుం 

డును, మధ్య భాగమున "రెండును సమముగ నుం 

డంవో నుష్షశీతములు కఠినములుగం దోపండే 

యును. మొత్తమున_ వే(డిబేశమని యేనై పున 

.ననిపించదు. 

ఉోరల్పర్వతములందు రత్నములు, బంగారము 

.దొరకుగనులు గలవు, 9వి సు ప్రసిద్ధములు, తూ 

ర్పు| ప్రదేశములు లోహాంప్పుగనులు విసారముగలల్లి 

యున్నవి. ఇనుము రాగి, ప్థాటినము, ms 

చొరకుచున్న లోహాములు, ఉప్పు రాతసబొగ్గుం 
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గూడ దొరకుగనులు గలను, రహ్యాయం దుత్తర 

భాగము సె బేరయాకు వలెనే బురక్క బోకు జౌకు 

నేలలం గల్లిరయున్న ది, దానికి (గంద (దవీణముగ) 

గొప్పయడవిభాగము గలదు. ఇది ఐరోపాయందుం 

'బెద్దదియగు మహారణ్వ (ప్రదేశముగం జెప్పం బడినది. 
os ల 

దానికి దిగువగ (దనీ.ణముగ) జనపనార యిని 

సెనార శై ధాన్యము, ఓటుధాశ్యములు పెరు 

చేయంబడుచున్న భూములును, దిగున 

నల్ల రేగటినేల సమతల్మప్రదేశమును గలదు. ఇందు 

విస్తారము గోధుమలు, జొన్నలు, ధాన్యము పైరు 

చేయంబడుచున్నవి, ఇమ్మహో(ప్రదేశమున నెండలు 

'వేండిమింగల్లి యుంటను, సీరుంగల్లి భూమి సారవంత 

మె సమతలముగ నుంటను గొప్పపంటలు పండు 

చు, సస్యసమృద్ది గల్లించు మహోవిశాలపబేశ మె 
స 0 a 

యున్నవి. ఇంకను దవే.ణ పా)ంతముల బొన్నలు, 

దాతలు, విస్తార ముగనే పె రుచేయం బడుచు 

న్నవి, ఈపంటభూములందు జెజ్టుచేమలు గాన 

రావు, వీటియందు. దానారులు, గుడారములందు 

తిరుగుచు జీవన 

వాటికి 

వసించుచు, 

ముల గడపుచుందురు, 

గుంఐఏములపు బడీ 
ర్ు రా 

అరణ్యములుగల వెటోగుడు మాస్కోోల 

నడుము నుడుతలు శౌట "'పెనుండియే భూమికి దిగ 
CIO 

కుండనే పోంగలవని సామెతగం జెప్పుచుందురు. 

ఈపాంతేముల యం దిండు కజనియీ కటుచు 
౧౧ టి ట్ 

న్నారు, న&016 మృగము, 6rmine మృగము 

(శేష్టమెన బొచ్చు (Fun) నిను ్పతోళ్ళు కలవి, 

ఇవి యుత్తరమున విసారముగ నున్నవి. దశ్నీణమున 

గతాలు, నావ్రలు, నెడ్లు, గు్లుములు విస్తారము 

"సెంచంబడుచున్న వి, తోడేళ్ళు, నల్లయెలుంగు 

బంట్లు, నడవిమృగములు నుత్తరంపు మంచుపా) దేశ 

ముల “పోలారువీర్” అను తెల్లయలు(గుబంట్లు 

కలవు, మజియు నట రె సీయరు మృగములు, 
a. 
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నిలుజలచరములు౮హాడలలను, సీలుజలచరములు 
బాస్ట్రక్కుసముదిమునను, కాస్పీయన్ సముది 
ముననుగూడ గలవు, రప్ఫా దేశము పెద్దదై నను, 

ము 

'జనాభాయందు6 దక్కు_వ, చతురంపుమైలునందు 
౫౧ జనులు వసించుచున్నారని లెక్క ంపంబడింది. 

ఈదేశమందలి యాదిమనివాసులు f$arMa- 

tionsి అనబడు చేశది మ్మరులగుజాతినా రని 
చెప్పబడినది, అందుం గొందజు Scythians 

కూడ నుండిరంట, ఇప్పుడు ఫీనాండుసంయుక్రాగ) 

గుడమునకు దవ్నీణమున ‘Lithuanians’అసు 

జాలీనారు వసించుచున్నారు. వీరిభావ సంస్క 
తముతోం జాలసంబంధముం గల్ల్తీయున్న ది, గాని, 

“యెరోపాభావలకు సంబంధించియుండదు. డాన్ 

నదీజలములు సోవహించుదశీణనీమలందు డాన్లో 

జాకుజాతినారు వసించుచున్నారు. వారు చేశ 

దమ్మరులు, పొట్టివారు, యుద్దకాలములందు 

సైన్యములందు ఏదు light Cavalry సైనికు 

లుగ నుండెదరు. కాక్సస్సర్భత దేశములందు Cir- 

cassians వసించుచుందురు. వీరు రణళూరు 

లగు మహమ్మదీయులు, బాల సౌందర్భ వంతులు 

గాన ఏరి స్త్రీలను టర్కీ_ఘునులు పరిణయమగుచుం 

డిం, రహ్యా దేశవాసులలోం బెక్లండ్రు 9270116 

జాతులనారు కలరు, 

మజీయు నీచేశమున కము జాతులు, జర్మను 

జూతులు, పోలు (Pole) జాతులు యూదులు, 

పశ్చిమ దేశములందు విస్తారముగవసించుచున్నా రు, 

అన్నేయదిక్సీనులందు. చేశ ద్రిమ్మరులగు మంగో 
లియా జాతివారు విస్తారము గలరు, టర్కీజాతు 

లవారును గొందబు నివసించుచున్నారు. 

రప్యాప్రదలు కాలయనాగరికులుగ నుండిరి, 

మూఢభ క్రి నీరియం దెక్కువగా నుండెననియుం 

'జెప్పంబడీనది. కూూరులనియ, పొపమునకుంగూడ 

2687 నమూ 
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వెబువక, పట్టినపు వీడనిమూర్థత గలవారనియు 

వాడుకం గల్లియుండేను. తొలుతకాలమున భూము 

లను విక యించుతేణీ నందలిప్రజలనుగూడ విక్ yy 

యించుదురాణారము వీరియం దుండెనట. దానిని 

రెండవయలగ్జాండరుభూపతిపాలనమున నాణివేయం 

బడి రద్దుపజుపంబడెనని చెప్పంబడినది. 

ఒక స్కాండినేవియాదేశస్థుండగు రూరె క్కను 
వేరగలవాండు తొలుత క్ర, వె, ౮౮౨ వసం 

వత్సరముకం గొంతపై న్యముతో వచ్చి, కొంద 

అను జయించుచు, స్థిరపడి రష్యా దేశమున మొదటి 

యేలిక యామెకనియు నాయశసంతతివాండగు 

“Vladimir” అనునాతండు క్ర, వె ౯౮౧ లో 

నొకగకుభు *పతిసుతం బరిణయనమై తాను కై ° 

సృవ్రుడై ప్రజలలోం నొందజుకు వస్త వులుగ 

నొనర్చెననియు _ దేశంపుంబాటలందుం గాననయ్యె 

డిని, రెండుశ తాబ్బములకాలము మంగోలు లేలీ 

రట. గాని, ౪720 the Great’ అనుభూపతి 

చే నోడింపంబడి, పరాజితులై రట, క్ర, వె, 

౧౬౧౩ లో వెనుకటి రాజవంశము స్థిరపడి యధి 

కారమునకు వచ్చెనంట, “కీట ర్ల (టు మహా 

పతి పజల ననేకవిధముల నభివృద్ధికిం దెచ్చి, తన 

వేర సెంటువీటర్సుబర్లు నగరము నిర్మించెను, ఇది 

నీవానదీతీరము, ఆయనయే రాజధానిని మాస్కో. 

నగరమునుండి యటకు మార్చినవాండు. అది 

యిప్పుడు "పెటో) గే) డనబరంగుచున్నది. పిభ్రు 

త్వము పెరికి ఆబ్బల్య్యూడు మోనార్కీగా నుండెను. 

మొన్నటి మైరోపామహాసంగొమకాలమునం దిరు 

గసపంయొాటుల ల్లీ, రాజకుటుంబమును బరిమారి [ప్రజా 

(పభుత్వమును స్థావించుకొనిరి. ఇప్పుడు (Soviet) 

రహ్యూయై యున్నది. (ప్రభుత్వకాలమున రష్యాదే 

ఛము ౬౮ గవర్న మెంటుభెగములుగ నుండెను. 

చకవర్లికి జూ రనుపే రుండెను, దది సీజరుపద 



రహ్యా దేశము 

సంబంధ మనియెదరు. రప్యా బేశమునందలి గరిక 

చర్చి సంబంధ క్రై) _స్తవులకు జూరుభూనాధ్ధుండే (ప 

థానావార్యుండై యుండెనంట, 

పట్టణములు. 

౧ 'పెటోగాడ్ - నీవానదిపె "సి నున్న నగరము, తొ 

వ్లింటివేరు సెంటువీటర్సు బర్లు. వీటరు ది గటు 

చిన ర్రివలన క). వె. ౧౭౦౩ సం రములో 
నిర్మింపబడినది, నీవానదీతీరము గొప్పవ ర్త రక్ 

స్థలము. విశాలనంత మనది, వ్రటనుండి ఫీ న్గండు 

సంయుక్తాగగుడములోనిక వీపు శకెనాలు 

కలదు, 

కోన్సుటాట్ పురముం-దీనికి ‘Crown ఆళ్ల యని 

యర్థము. సీవానది ముఖద్యారమున నొకద్వీప 
మునందు గొప్పదుర్ల మునందు న్న పురము, 

రుహ్యన్నాల్లి క్కు ఫ్రీటనావి కాదళమునకుం (బధా 

నస్ఫానము, 

ఆర్కే=జిల్పురము. ఉత్తర జ్వేనానదీముఖద్వార 

మున వై ట్సీశు నున్న సంవ 

త్సరమున ౮ నెలలు శేవుమంచుచే. బిగిసిపో 

యి యోడలు నడువ వీలు గాక 

శె గాపురము-డూనానద్ముఖ దార: సుక డ 

" శీవ్రపటణము. 
ల 

కొందును 

Cc me 

SE వర్తక స్తలము, 

వితూయానియూకుం దొల్లిటి 

రాజధానియె యుండినపురము., గొప్పన ర్తక 

స్థలము, బట యూదు లధికనుగా గలరు, 

మాస్మో_నగరము- (ప్రధాన కార్యస్థానము, (ప్రజా 

ప్రభుత్వ కార్యాలయములు గలవు, ఒకప్పుడు 

సామ్రాజ్య (పు రాజధావిగ నుండెను, మతసంబం 

ధపవితిస్థానముగ నుండెను. ౧05152 నదీతీ 

రము, ఈనదినుండియీ పురోమునకుంబేరు కల 
నంట. ఇట! ప్రధానస్థానమగు' క్రి్లిన్ దేవాలయ 
మందలి (గ్లీజ్బెల్ (గంట) లోకమున బెద్ద 
గంటయని.. వేఠరందినది. 

సంయుకా కాగగుడము 

విల్నా పుర ము 

2688 రసా దేశము (ప్రభుత్వము 

నుజనీనోన్లోరోడ్ పురము-ఇచట సంత లోక్నప్రసి 

ద్ధము. 
కాజూన్ పురము -వోల్లానదీతీరము. వర్తకస్థలము. 
సరాటోవ్ పురము. వోల్లానదీతీరము. వర్తక 

స్థలము, 

సెరమ్పురము-ఎ కాటరి శ్పర్లుపురము. ణారల్సర్వ 

ములయం దిరుదెసలనున్న పురము. గనులు 

గత (ప్రదేశముల స్థానములు. 

తులాప్రురము. (మాస్టోనరపరిసర ము ఇ్రనుపపని 

విశేషముగ జరుగు చుంనుతాను. దీనిని Bir. 

mingham of Russia’ అనుచుందురు, 

(కాకోవువుళము. సంత జరగుస్థానము. అప్పుడు 

గౌప్పనర కము జరుగును, 

కీళొపురము-నీ పార్ష దీతీరము. ఒకప్పును రాజధానిగ 

నుండినపురము. 

ఒ జెస్సా-పురము--న్టాస్సాసె ష్. వ్ర 
ముం! రి నం 

వది ce వీరు. *మలవ 
స ష్ "లు న్యు 
నున్న ఇ గోసముమ్యః మధికము జరుగు 

~~» 

ఖెరన్సు_౨౫| నాగ్ ప్రురముల వళ కస్తలములు, 

పికొలయిన్రపురము- చ సేయందలినాని “నము. 
తః సఫాక్పురము-. న్ గానదీముఖద్వారముకడ 

నున ఫ్ర క్ర 4 \ క్ర a iy ము, గో స్పవరకస్థానము, 

సె బిరియాదేశము చూడుడు ఐరోపా 
చూడుడు, ర ప్యా దేశమంతయు , X0,000,00 

చతురంపు మెళ్ళు .) 

ప్రింక్ 

రష్యాదేశము (208%) (ప్రభుత్వ 
వరు:..-ఐరోపాఖండమునందలి రష్యా దేశమును, 

ఆశియాఖ్రండములోని సె 'బే౭యాబేశమును కల 

సినసామాజ్యముగా నుండెను. ప్రపంచమందంత 

టను పెద్దదిగ నుండినదేశము, ఇటీవల జకినర్తి ని 
దొలగించి సోవియట్ (5౦0౪184 (పభుత్వముగనుు, 
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Socialist (పభుత్వముగను, చెండు (పజూపరిపా 
లనలు దేశమున జ్ఞావీంపంబడి, రెండును గలసి 
చేశపాలన నడుపు చున్నవి, (ప్రజాపరిపాలనమే,) 

సరీగాం జెలియరాకున్నన్సు ఎన్బది యొకలక్ష 
యేంబదివేల చతురంపు మైళ్ళ వై శాల్యమనియు, 
పదునాల్లుకోట్ల డెబ్బదిలక్షులు జనసంఖ్య యనియు? 

దలంపంబడుచున్న ది, 

ఒం శ రసః__భారతమున నీమ ప్రజాపతిభార్య 

యనియు, నహుఃడను వసువుయొక్క_ తలియని 
౧౧ 

యు జెప్పంబడీనది, 

రసగంగాధరము:-_ జగన్నా ఢపండిత 
రాయు లనునొక యాంధవేగినాటి బ్రాహ్మ 

ణుండు రచించిన యలంకారళా స్త్ర ము, ఈకండు 

“లవంగీ కురంగి మదంగీ కరోతు అనుక్లోకముల 

రచించిన కవి. పౌఢమగు శాస్త్ర గ్రంధము. ఇది 
గంధ మంతయు దొరకుట లేదు. 

రసనిరూపణవు:.___ఇది యొక యలం 

కారశాస్ర్రుగ9ంథము. ఇందు శృంగారరస నిరూ 

పణము, అష్టరసనిరాపణము, భావనిరాసణము 

ననుభాగములు గలను. 

రసములు (నవరసములు)ః 

రసములు తొమ్మిది, నవరసము లని ప్రసిద్దముగ 

నంద ెజింగినదే. అవి ౧ శృంగారరసము, 

౨ వీరరసము, 3 కరుణారసము, ర అద్భుత 

రసము, ౫ హోస్యరసముు ౬ ఫీభత్పరిసము, 

౭ భయానకరసము, ౮ రౌద)రసము, ౯ా శాంత 

రసము, 

౧ శృంగారరసము: ఇది సయోగళ్చంగార 

మనియు నయోగశృంగార మనియు, ద్వివి 

ధము, అయోగమునకు వియోగ శృంగారము 
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రసములు (న వర్ సముల్సు 

నియ్కు విప్రలంభశృంగారమనియుం బేరులూ 

కలవ్ఫు, ఇట్లు డ్వోవిధమగు సయోగ, అయోగ 

శృంగారరసమునందు దళావస్థలును, గొన్ని 

భావములును జెప్పంబడియున్న వి. 

౧ దళావస్థలు:-౧ చతుః వీతి (చూచుట, 

౨ మనస్పంగమము (మనస్సు దగులుట్స, 

3 సంకల్పము, ఈ అఆరత్కి ౫ తాపము 

(గల్లుట్స, ౬ లజ్ఞాత్యాగము (తెగింపు 

గల్లుట్స, ౭ జూగరము (నిద పట్లకుం 

డుట్సు, లా ఉన్మాదము ((థమయణెందుట్స, 

నా మూర్త 3 ౧౦ ధన్యత (కోర్కెందీరుట) 

యనునవి, 

౨ రెండవది యభావము:_విభావము, అను 

భావము నని యిరు లెజుంగులు, 

౧ వీభావము:--ఆలంబనము, ఉద్గీపనము 

నని తిరుగ ద్వివిధము. 

౧ ఆలంబనము- ఇది యుకే విధము, 

9 ఉస్తిపనము- (పాయమ్ము నలంకారము, 

చేష్టలు, తటస్థము నని చతుర్విధము 

లుగ నున్నది, 

౨ అనుభానవము:- ఇది మూండు తెజుంగులు, 

౧ సాల్వోకభావములు ౨ సంబారీభావ 

ములు 5 చేష్టలు అని, 

౧ సాత్సీకభావములు ఎనిమిది చెప్పబడి 

నవి, అవి ౧ స్తంభనము ౨ (ప్రళయము, 

3 రోమాంచలము ౪౮ స్వేదము, 

x వెస రము; ౬ కంసము, ౭ అ 

(శువు, ౮ నై వ న్ట్ము ననునవి. 

౨ సంభారీ భావములు ముప్పదిమూా(డు:.- అవి 

౧ నొర్వేదము, ౨ శ్రమము, 3 డైన్యము, 

లో జాడ్యము, ౫ గ్లాన్స్ ౬ (తాసము, 

౭ శంకు ౮ ఆరె, ఇకోవమ్సుు ౧౦౫ 



రసములు (నవర సములు) 

ర్భోమ్కు ౧౧ అవేగము ౧౨ 

౧౩ స్మృతి ౧ర చాపలము, ౧౫ ఊ|గత, 

౧౬ అవహిక్థి, ౧౭ (తపు ౧౮ విసా 

దము, ౧౯ మదము, ౨౦ కు త్చుక్యము, 

౨౧ మక్కి .౨౨౩ నిద ౨౩ , మోహము, 

౨ర బోధము ౨౫ మృతి, ౨౬ ము 

దమ్ము _౨౭ ఆలస్యము, ౨౮ వితర్క_ము, 

౨౯ సుషుపి, 3౦ అసూయ, 3౧ చింత, 

3_౨ ఆన్మాగము, 33 అపస్మ్భృతి యనం 

బడునవ్, 

9 చేష్టలు- ఇవీ చిత జములు, గా(త్రజములు, 

నాగారంభములు, బుధ్యారంభ ములు నని 

నాల్లు లెజంగులు, 

౧ చిత్తజములు:- ఇవి యేడు విధములు, 

౧ హోనము, ౨ భావము, 

ల మాధుర్యము, ౫ (ప్రాగల్భ్యము, ౬ ఆ 

నీతము, 

5 హేల్క 

ole: ర్యము. 

౨ గాతిజములు:_ ఇవి పదునొకండువిధ 

ములు, ౧ లిల ౨ విలాసము, ౩ విచ్చి + 
సం 

ట్లాయితేము, ౭ కుట్టిమతము, ౮ చకితము, 

౯ బిబ్బోకము, ౧౦ భావితముు ౧౧భావన, 

3 వాగారంభములు:. ఇవి పం(డైండు నిద 

ములు, 

రో బుధ్యారంభ ములు;- ఇవి మూండువిద్ధ 

ములు. ౧ లీల, ౨ వృత్తి 3 ప్రవ ల్సి 

యన(బడునని, 

౨ వీరరసము-ఇది తివిధము. ౧ దానపీరము, 

(కౌ నిదినజుకు నీవి నిచ్చియుండియు, నవస 
మగుతటి నర రతగలవారికి? దిరుగ వెనుంీ 

యన, ఈవి నొనంగ సంసిద్ధుండగుటకు దానపీ 

af వ మని పేరు) ౨ దయావీరము (ఎవ్వరికై న 
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క అఆాంగల్లంచుకొని 

? 

ర విభ్గామము, ౪. కలికించితము, ౬ మె 

రసములు (నవరసములు) 

నర్హ్యతంగాంచి ఆతా పీవి నీయందలంచినతటి 

నాటంకము లెన్నియున్న న్కు వెనుందీయకం దన 

దయం జూపి, వారికి దాన మొసంగి సహాయ 

మొనర్చుటకు దయావీర మనివేరు.) ౩ యుద్ధ 

వరము; (కలహము లొనర్చుటచేం. దానలస్ 

యుండియు, నొకరిని రశ్నీంచుటకుం దోడనె 

యుద్ద సన్నద్దం డగుటకు 

యుద్ధపీరమనివే వేరు.) హాం న పీఠరస 

చ 

౩ కరుణారసము- తొ నందరియందు భూతదయ 

సమాసనముగంగల్లి వారినారిదోవములం బా 

టించి సరకుంగొనకం గరుణ నెజపుచుండుట. 

ల అద్భుతరసము-_ ఆశ్చర్యము: గలించునది, 
ప ౧ 

తలపనిదిి జరుగుటం గాంచిన దోంచు వింత, 

౫ హాస్యరసము-9దడి షడోధములు. హోస్యర 

సము మనస్సును వికసీంపంచేసి, 

చుట ముఖమున గాననయు న్యు డిని, 

ఉత్సహిం 

రృింకను 

నధికమగు చో నవ కింద బరిణమించును. ఆ 

ముఖవికాసమును, పరిణామమగునవ నవ్వును నా 

అువీధములగు భాగములు. అనంగాం గొంచె 

ముగాః గల్లీన సిత మనియు దాని క్రధిక 

మైన హాసిత మనియు దాని కథిక మెనది 

నిహసితమనియు, పిదప నుపహాసితము, నప 

హాసితము, నతిహాసితము (పకపగనగుట) నని 

యు దీని యభిప్రాయము. 

భీభత్సరసము-9ది ఒకేవిధము. ఒకనియొక్క. 

గర్ఫోభంగము లేక ఒకగచేయుచుండుపనికి నవా 

నరము గల్లీ భంగపశుట. ఇది యితరులకు 

(హేశనపూర్వక మగు నవ్వుం గల్లించునది. 

దీనికి భీభత్సమని పేరు, 

౭ ఛభయానకరనము--బలవంతుండు గల్లించు బౌధ్ధ 

లకు వెజచియుండుట భయ మనంబడును. 

౬, 



రసరత్నా కరము 

తా జేయు! పతి [క్రియ లేకుండినతజి భయముం 

జెందియుండుట భయానక మనంబడును. 

రౌ ద్రరసము-9ది మాత్సర్యక్శాదము, విద్యే 

షరాొద్రమునని దోవిధము. ఎప్పటి కప్పు డన్యు 

ల(్రేయస్సుంగాంచి యోర్వలేక పోవుటవలన( 

గట్టిన మత్సరమునం డామసుం డగుట మాత్చ 

ర్య ర" ద్రమనియు, అదివరకే తనకుం గల్లీ 

యున్న పగం దీర్గుకొన నుటౌకించి తామ 

సుండె రాద మగుపర్చుట విజ్వేషకాది 
మనియు జెప్పంబడును, 

శాన్ల రోస్ ముజులిది నాబ్లువిధములు, ౧ న్ 

నాత్మవివేకశాంతము, ౨ కఇహాముతార్థఫల 

భోగవిరాగళాంతము 9 శమమాదివట్త మ 

సంపదళాంతము, ర ముముకత్వశాంతమునని. 

దీనిని మనళ్ళాంతి నెజుంగునది. 

రసరత్సాకరము;- ఒక రసవాదశ్వాస్త్ర 
“గ్రంథము, నవరత్నములు, పంచలోహములు, 

గంధకము 'మొదలగువానింగూర్చిన వస్తు 

నిరూపణము. భొస్మములు చేమువిధాశము, కరం 

గించుట మొదలగువానిం దెల్పుగంథము. 
bi *ధసిద్దుండు రచించినరసాయనశ్యా స్త్రము. GC 

రసవనాగిమతముర = 

(యోగిమతము చూడుడు). 

రసశాస్త్రసము:__రసళా స్త్ర మాయున్వే 

దవె వై ద్యవిధానమందలి రసాయన తంతి )మునకుం 

'జెందినభాగము, ఇది రసఖండము, చికి త్సాఖండము, 

రసాయనఖండము మం[తఖండము వాదఖండము 

నని యెదుభాగములుగ నున్న ళా స్త్రము. 

౧. రసఖండము.. 9ది అభ్యకము, 

తము మొదలగు ఖనిజపదార్థములంగూర్చియు, 

వైతాం 

2691 రస కొత్రుము 

బంగారము, వెండి రాగి యినుము మొదలగు 
లోహపదార్థములం గూర్చియు, వజ వె ఢూర్య, 

మాకి క (పవాళౌది రత్న పదా ములంగూర్సియు, 

నుత్సతి భేదములు, స్వరూపములు, వాటిని చికి 

తృల కుపచరించునటుల ౧ శుద్ధి యొనర్చుట, 

౧ మారణమొనర్చుట, ౩ సత్వపాతన మొనర్చ్వుట, 

ధృతిగనొనర్భ్బుట యను చతుర్విధసరిణామములం 

గలించువిధానములను శోధనమారణాదుల కావళ్ళ 

కములగు యంతములు, మూసలు మొదలగు 

పరికరముల లక్షణములు నింకవాట్లంశార్చి శాస్త్ర 

మున వాడంబడిన పిభాపోపదములు మొదలగు 

వాట్లను వివరించుభాగము. 

౨. చికిత్సాఖండము-_ ఇది యాయారోగము 

లకు వలసినయాపధములం డెల్సెడిభాగము, ఇట 

నెషధములన రసఖండమునం  జెప్పంబడిన ఖనిజ 

లోహరత్న పదార్థముల పరిణామరూపములు, లేక 

శాటింగూర్చి  చేసినయాహధములని మెబుంగ 

వలయును, అనంగా వేర్వేరు రోగలవ్షణముల వివ 

రించుచుం దత్పరిహారొషధములం 'దెల్పునని 

భావము. 

3, రసాయనఖండము-- ఇది సామాన్యవ్యా 

ధుల నడంచి, ముదిమి రాకుండునటులC (అనలా 

వృద్ధాష్యమునుండి సిద్ధమగు శీణత యనిభావము) 

జేయు నాషధాదులను వివరించుభాగము. ఇంకను 

నిది యాకాశగమనసిద్ధిని గల్లించు ఘుటికా 

పియోగములను, చేహ (కాయ) సిద్ధినిగల్లించు 

సాధనములన్వు _ జీవన్ముక్తి విధానసాధనములను 

వివరించును. దీనిని రసవై ద్యవిధానమని కొంద 

రనెదరు. 

రో, చంత్రఖండము.దీనిని మంత్రశాస్త్రమనియు 
ననుట గలదు, మంత్రములం జసింప వట్స 



ట్ సళాస్త్ర ము 

ఇయూగములవిధానమిం మ, 'జెప్పంబడినది,. మెస్ఫరిజ 

మనంబడు వళీకరణశకి . ఒకరి కొకరులొంగి స్వొధీ 
నమగుటయగుశకి , పాతేశేకి యు నిందులోని యం 

తర్భాగములే, దీని నుపయోగించి జ్వరములు మొద 

లగురోగములను, పస్తారము, మూర్చలు మొద 

లగుమానసికరోగములను నివారించి, యారోగ్య 
ముం గల్లీంచు విధానము లిందు గలను. 

౫. వాదఖండము._దీనిని రసాయనళొ, స్త్రమని 

శొందజు వాడుచుండుటయుం గలదు. ఇందు 

బంగారము, వెండి చేయువిధానములును, గ ప్రతీక్ 

రత్నములం (artificial diamonds) జేయు 

విధానమును వీవరింపంబడినది. 

ఈయైదు భాగముల౧ందు. జెప్పంబడేన విషయ 

ములు, అనాశితోత్చ3 ( గలవిగం బరిశీలకులగు 
వావి 

హూూణపండికులు కొందరు వివరించియున్నా రు, 

చిరకాలముకి)ందట (కీ. వె. రంం సంవత్స 
రమున నరబ్బులు సుశ్చతిమును తమయరబ్బివాజ్మ 

యములోని కనువాదము లొనర్పంజీసిం గ కెని 

చేర్చుకొనియుండ్ర, దానినుండి [గలు తముభావ 
లోని కనువదింప చేసికొనిరి, పీనిమూలమున 

వేర్వేరు పాళ్చాత్యనీమల క్షీగంథములోని సంగ 
తులు తెలిసియుంజెనని నిదర నములు చరి|త్రనుండి 

కలవని చెప్పుదురు, 

ఆయున్వేదనె ద్యవీద్యా పారంగతులగు వె ద్వ రా ౧ ర్తి 

రత్న పండిత ల్ో వాలాచార్యులవారు పరిశీలనా 

నర్చి “రసఖండ చికి త్పాఖండములవిషయ మున ని 

వాదాంశీమేయనియు” నింక్ర నాదఖండ,మం| తఖండ, 

రనాయనఖండములందలివిషయము లిక్కాలంపు 
వారే కతిశయోకులుగం దోంచుచున్నను, పకృ 
తము మనము వినెడి, మా జెడి విషయము లలోనగ్లు 

False diamonds - German silver- 

2692 రససింధూరము 

Candian Gold - Airoplanes నుంగూర్చి 

జ వికీ6 డెచ్చుకొనిన వాని నతిశయోకు లని 
బ్ర 

యూహింపయజాలరని తలశెదను” అని వ్రాసి 

యున్నారు. 

రససింధూరనుు; 
Cinnabar of Antimony అందరు. అను 

దినము జనుబాలలో నాన బెట్టుచుండవలెననియు, 

నుదయముననే యాపాలం బారంవోసి (కొ త్రపా 

లందు. బోయుచుండవలెననియు నిటుల మూడు 

దినములుచేసిన రససింభూరము శుద్ధియగుననియుం 

జెప్పంబడ్నది, 

దీని నాంగ మున 
౧౧ 

) సవిందు సని వరో శుద్ధియెన రససింధభూర మనగ్నీమాంగ్య గ 
ఒం శ 3 % మ్య Wn మును, అర్భస్సు (మూలన్నాథి) న్కు (గహాణిని 

జ్వరముఐఅకు జభోదరమును, దుష్మవణములను, 
రే 

పృమేహమున్కు పాండువున్కు భగంధరమయును, 
మేహమును, రాజయవ్మను, వాతపె త్నములవు, @ Q_ స్స 
వాంతిళ్వాసకాసలను, శూలలను, శోవను, క్షయ 
రోగములను నివారించునని చెప్పబడినది, 

దినింగూర్చి యిటులం కెప్పంబడినది, 

నో శుద్దసూకస్య గృహ్లాయాద్ భిమన్య్భాగచతు 

మషయమ్ 
ణి 

శుద్ధగంధస్యభా గై కంతావళ్రృత్రిమగంధకం 

అధవా పార దాస్యార్థం శుద్ధగంధకమేవ హా 
తయోః కజలికాం కుర్యా దినమేకం విమ” 

(ట్ర © a a 

యెత్ ॥ 

మృ తికాం వాససారం కుటయీ దతీయత్నత;। వావి థి 6 

తథా వార్మత్రయం సమ్యక్ కాచకూవీం 

(పలి స్పయేత్ | 
మృ తీకాం శేషయిత్యాతు కూపాాం కబలి అ స్ట ప్ 

"కాం న్నీ వేత్ | 

తాం కూవీం నాలుకాయం శే స్థాషయిత్వా 

రసం పచేత్ | 



రసాయన శాస్త వ (ప్రుముల. . గురుతులు 2693 రసాయనళొ,న్ర్రమున. ..దూనిక్లు 

అగ్నిం నిరంతరం దద్యాత్ యావద్దినచతుష్ట 

యం! Lead 

గృహ్లీయా దూర్ద్వ సంలగ్నం సింధూరం 

సదృశం రసం 

రసాయన గాస్త్రపదముల కౌంగ్ర Mercury 

పదములు, గురుతంలు:-- (కు) 

Antimoney Fs లేక 

న Silver 

లేక 

Arsenic 0,0 
Tin = ©Y 0 

Cobalt ; Pine | 

రసాయనశాస్త్రమున భౌతికపదార్హ 

Copper © ముల కాంగ్రసదములు, సంజ్ఞలు: వ 

యధమపరిమాణయ్య (దూనికలు! Ab- 

riviations of Elements with their 

approximate atomic weights):— 

లో 1 Aluminium దీని atomic weight 

Gold 
97 గురుతు Al. 

సో రి Antimony 120 ఏ. 

3 Argon 40 A. 

4 Arsenic 75 As. 

5 Barium 137 Ba. 

6 Bismuth 208 Bi. 

Iron 7 Boron 11 B. 
§ Bromine 80 Br. 

9 Cadmium 112 Cd’ 



రసాయనశాస్ర్రుమున, , .దూనికలు 2694 రసాయన (రసవాద) “ఆ 

తల 133 Cs. 48 Potassium 89 K. 
న 40 Ca. 49 Praeseody mium 140.5 Pr. 
12 Carbon 19 ౮, 50 Radium 226 Ra. 

13 Cerium 140 Ce. 51 Rhodium 103 Rh. 

14 Chlorine 35.4 Cl. 52 Rubidium రక్ Rb, 

15 Chromium ర్స Cr. 53 Ruthenium 1017 Ru. 

16 Cobalt 59 Co. 54 Samarium 150 Sa. 

17 Copper 63.5 Cu, 55 Scandium 44 వం. 

18 Erbium 167 E, 56 Selenium 79 Se. 
57 Silicon 28 ఏi. 

sobs సహ ore 108 Ae. 
20 Gallium 70 Ga 59 90d; . 

. క్ Sodium 23 Na. 

21 Ger Maan రే 5 Ce (0 Strontium 875 న 
22 Glucinum దినిశే Beryllium 61 Sulphur 32 న 

అనియు నందురు. 91 Gl 62 Tautalum 181 Ta. 
95 Gold 197.2 Au. 609 Tellurium 127.5 Te. 

24 Helium శ్ a 
. ( 5 Thorium py) Y 
ఇ య | 66 Thulium 1655 Tu. 

' “ 67Tin 119 Sn. 
27 106106 127 tr. 68 Titanium 48 Ty 
28 Iridium 193 Ir. 69 Tungsten 184 WwW. 

%9 Iron ర్స్ Fe. 70 Uranium 2385 సా 

30 Krypton ని kr: ll — um లి Vs 
|| Xenon 130.5 Xe. 

ee శ 73 Y tterbium 112 Yh. 

als 74 Yttrium 89 Y; 
న Lithium శ 65 Zn. 

34 Magnesium 24 Me 76 Zirconiuun YG.5 Zr 
35 Mangsnese ర్ర్ Mu, 

6 Mercury 200 Hg, 

37 Molybdenum 96 Mo. ఖీ ఆగ 

38 Neodymium 1443 [ఓ రసాయన (రసవాదు శాస్త్రము: 
39 Neon 20 Ne. పాళ్ళాత్యులు రసాయనళ్యాస్తుము (Chemis- 

40 Nickel 586 Ni భృ ను (Natural scince) నందల్ భాగ 
41 Niobium 935 No. 
42 Nitrogen 14 ఇ, మందురు. వారు దీనిని “Study of compos- 

43 Osmium 191 Os. ition of substance అనియు, Chemical 

44 Oxygen 16 ౧. changes by which substance are 
A Dall ddint 106.7 pd, formed, the factors which influence 

46 Phosphorus 31 p, Such changes, and the accompanying 
47 Platinum 195 Pt phenonienu” అనియు వివరించియున్నారు, 



రసాయన (రసవాద్శ శాస్త 5 స (రసవాద్ర శాస్త్రము 2695 రాంపూన్హ్చేటు 

పాశ్చాత్య రసాయనళా, స్త్రము నుద్ధరించిన ననియు, నూపి3ంగొట్టినొవ్పి, యొక్కిళ్ళు, కఫకో 
నాకు Robert Boyle అని యందురు, 

ఈతడు (కీ వె. ౧౬౨౭ మొదలు 

వరకు జీవించెనంట. ఆయన శెనుంబది తేక తొం 

ఇది లోహాములంగూర్సి తెలీయునంట,. లోహ 

౧౬౫౧ 

ములు తమనుండి వేడిని, కుల ఏస్పిట్రీసి నడుసం 
రి 

గలవని య. (టట. ఆపనిం జేయలేని 

వానికి non metals అని పేచెళంట. 

Arsemic Cel!urium మొదలగునవి కొన్ని 

metals యుక్కొ_య్సు nonmetals కొన్ని పదా 

ధనముల? గల్లియుండును. Elements అనంబడు 

వానియరదుః గొన్ని గట్టవిగనుండు లోవానులు 

నెటోి 
gy 

జను మొదలగుకొన్ని గాలులుగను, mercury 

(దవరూపము 

్ గ్ కు రాకా 

గను, హా[డ్ర్జను, అక్సీజెను, క్ల రెన్, 

and crurmine అను రెండును 

లుగ నుండుకనియు నన్నియు elements అని 

యు జెప్పంబడినది, 

రెడుగాని, మూండుగాని కలుపుటవలన సిద 

యకం గలుపుడులోహాోదుల కల్లు గలడా. 

ములనుండి 23700013 ఏర్పరుపంబడిఎవి, మరియు 

నాసింబల్చు దాని at0mic weight ను గూడం 

దెలుప నుపయోగించెడిని.. ఒక్కొ_క్కతేజ్ నట్టి 
లోవాపుగలుపుటలం చేదేనియెక్క_వ “ఆటోముి 

(పుద్దలముు లు కలుపంబడినవాని నక్షరముల |ప్రక' 

నంశకెలతో వినరింతురు. 

చేడియో విధానము 

జక్కుల ననుసరించిసది, (రసాయనళొ, స్త్రవుగురు 

తులు, తూనికెలు వూడుండు) 

ర్ నాయనళా (స్త్ర మును 

రసాంజనవంం:...... ఇదియు నొకవిధను 

Antimoney యిని చెప్పబడినది, 'వేడింేయు 

గము, చ్చ ఎముఖరోగ నాకికాగోగ నేత్రరోగములు, 
Ym ఫాం చ బాత ముకి దో రక పెత సము వాత పెత్ళము, వాతరొగిములు, 

పిషదోషయులు, సాపకానలు వివారణవముగునని 

చెప్నంబడినది, 
రు 

రసానది.___ ఇప్పుడు “జక్సార్టన్) అనం 

బడుచున్న నది. పారశికుండు “అవెస్తా” (గంథమున 

నిసి “రవి యని వేర్కొని యున్నాండు. రసా 

సదిప ప్రశంస బు్టైదమునం గాన నగుచువ్నది, 

రసి నిజసి (Ruskinism):— జాన్ 
J 

18191900 [ప్రాంతమున రసి 
కళావిమర్శకుండు. కావ్యకళావిమర్శనములం వొక క్ల 

రిస్కీ_న్ గ్రాన్ న్ొ స్ప 

యగ నాశము నొందినవా(డు. ఈకనిమార గము 

లు '*రస్కినిజమ్” 

నిపు డితని ననుసరించువార లనేకులు కలరు, 

రసు గున్ఫరుండం: 

భగవక్సాదులకిషు (డు, ఈతనినామ మిది కా 

దనియు, గొస్పగా ప్పపరిశిలన లొన ర్పు చుంశుటకు 

మెచ్చుకొని యీకనిగురుండడగు గోవిందభగవ 

త్పాగులు వీరి కీవిరుదనామ మిచ్చిరనియు నదంతి 
కలదు. (గోవిందభగనత్పాదులు చూడు(డు.) 

అనంబడును, పిప కట 

ఈరిససిద్దు౭డు గోవింద 

(ఆధ్రలోకో క) 
రాంపూర్ణ్చటుః_ ఆగ యయాధ్య 

సంయుక్త రాష ష్ర్రాముల గవర్నరుగారి యధికారము 

నకు స స్వచేశసంస్థానము. రోహిల్లా లధిక 
సె ౧౧ 

ముగం గలరు. 

పూరు రాజధాని, పురము(జుట్టును గొప్ప వెదురు 

జొంకయుు, కొందకమును గలవు. ఇది చద్దరుల 

నేతకు బే రందినది. చిన్న రాజ్యము. 

పరిపాలకుడు నవాపబుగారు. రాం 



రాకాసిగెడ చెటు 
డట 

రాకాసిగెడ్డబెట్టుః 
గా దెలియకున్న ది, దీనికీ లాటిన్ఫాషయందు 

agave americana అనియు, సంస్కృతమున 

“కంటలఖి అనియు, 'బే్ల నీ ఫొంద రందురు గాని 

“కంటలకి అనుపదము తుమ్మ చెట్టునకు వర౦చెడు 

పదము, 

దీనిగూరి ప యంత 

దీని యాకులలో నుంజెడిగుండా పె నికట్టిన 

కండ్రయుడుకు, ఎరుపు మంటలు నివృతి యగు 

ననియు, పంచదారలో? దినిన సెగరోగము నివృత్తి 

యగుననియు _ వేళ్ళరసము సూత్రమును జారీ 

చేయుననియుం జెప్పండినది, 

రాక్షసబొగ్గు (Coal) ఏ దీని నెటుంగని 

వారు లేరు, అనేక దేశములందు దొరకుచున్నది* 

దీనియందు, కార్బన్, హాజోజన్ ) ఆక్సీజెన్, 

నై టోజనులు ( గలవని శేలినది, గాన నిది కాలి 

మండి వేడినొసంగుటకు సంసిద్ధమై యుండును. 

రాక్షసబొగును రసాయన శా,స్త్రవే తలు, “ll 
౧ (చా తు 

coals originated in cellulose which 
is main constitutent of plant tissue” 
అని తెల్పునున్నారు. 

రాశ్షసబొగ్గునందు Bituminous coal 

అనియు, brown coal (ignited) అనియు, 

Cannel coal (amorphous black-casi- 

ly ignited) అనియు, Anthracirte cole 

(Stone like and not reaiily ignited) 

అనియు, పరిశీలకులు నిభ జించియున్నారు 

రాక్షసబొగ్గునుండి దొరకు (తీయంబడుచు 

చున్న) పదార్థములు (Products) విలువణల్లి 

యుపయోగకరములై యున్నవి. దీనియందు (623, 

Tar, Coke అనబడు ముఖ్య పదార్థములు 

మూఃండు లభించుచున్నవి, అందు Tar నుండి 
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(1) ammonia (2) Naphtha (8) Creo- 

sote (4) anthracene oil (5) Pitch అనం 

బడుపదార్థము లెదు తీయంబడుచున్న వి. 

మరియు నిందలి Naphtha నుండి (1) Ben- 

zene (2) Toluene (8) Solvent naph- 

tha, (4) Carbolic acid అను నాల్గుపదార్థ 

ములును, Creosote నుండి Naphthaline 

అనబడు పదార్థ మును, Anthracene oil 

నుండి anthracene అనబడు పదార్థమును 

తీయుచున్నా రు. 

రాక్షసబొగ్లు కర్మాగారములం దుపయోగింసం 

బడుట యెల్ల రెటీ(గినదే, 

రహతూర్ (రాష్ట్రుకోట) క్షతియు 
థి Wel 

లం... భహతూార్ వంశము రాజప్ప త్రష్థానము 

లందలి ముప్పదియాణు తతీ!యవంశములలో 

నొకటి, వీరు ీ, చె, 

బూర్వమునుండియు కనోజి, క న్యాకుబ్బపురము 

అయిదవశ తాబ్బమునకుం 

రాజధానిగా బరిపాలించియ.న్న ట్లు జరి తకారులు 

వోసియున్నారు. కన్యాకుబ్దము కుశుని కుమారు 

రులలో నొకండగు కుళనాభునిచే నిర్మింపబడిన 

పట్టణము. పాఠలిపురము ముఖ్యపట్టణముగా బరి 

పాలించిన యవనాశ్వుండు రహతూర్ వంశమునకు 

మూలపురుషుండని |ప్రతీతికలదు గాని, వీ రాది 

కాలమునుండి పండ్నండనశ తాబ్బమువజకుం గన్యా 

కుబ్జ పురమే రాజధానిగా. బరిపాలించుచుండినట్లుం 

జరి తాొత్మకములగు నిదర్శనము _ లుండుటచేం 

గుశునిసంతతివా రనుటయీ 

తోంచెడిని. 

సమంజసమని 

ఇప్పుడు “మారారు అనబడు రాజపుత్ర 

దేశమును బరిపాలించునారు రపహాతూర్ సంతతి 
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వారే. ఈరహతూరు లుకేమమైన యభిజాత్య 

ముం గలవారు. సద్వంశసంజూతులమని వారిస్వాతి 

శయభావము, వీరివంశమువాండగు జయచందుని 

(సంయుకాదేవితం డ్రి) కాలమునంబే ఢిల్లీ కనోజి 

రాజ్యములు విధ్వంసములై విమళస్థుల చేతిలో 

బడినవి. తత్సంబంధమగువారి తేక గాథ యెల్ల 

రెబీంగిన'దే, 

కనోజిరాజ్యము శతు) వశమయిన వెనుక జయ 

చందునిపాత్రులగు సియోజ్కి సే తాము ననువారు 

తమ జన్ము దేశమును విడిచి పెట్టి, హత కేషులగు 

"రండునందలమంది సపరివారముతీ" బక్లిమాభి 

ముఖులై పోవ్రచుండంగా, కులామదదు గ్లాధీశ్వరుం 

డగు సోలంకీవంశకత్ష[తియుం డొకండు శ తువిజయా 

ర్గమై వీకిసహాయము నపేశ్నీంపంగా వీ రంగీకరించి 

సమరమునకుం గడంగ నారణమునందు వీరికి జయ 

ము సిద్ధిం చెనుగాని, సియోజీసోదరుటగు నేతా 

ము వీరీశయనము నందినట్లును సిరోజి తనకుం 

జేసినసహాయమునకు? గృతజ్ఞ తగా నుభయనవంశ 

ములవారికి నప్పటినుండియు మైత్రింగలిగి మార్వా 

రునందు రహతూర్ వంశము స్థానించుటకు సోలంకి 

వా రవరాల్యమైనసహాయ మొగర్చిన్నును, నప్పటి 

నుండియు రహతూర్ వంశము యోధపురము రాజ 

భానిగా మార్వారునందు దనిడినా టం గాంచి 

నస్లును, ఈయభ్యుదయ మజితసింహుండు తన 

కుమారుడగు నభయసీంహుబనిచే హత్యంగానింపం 

బడువజకు నిరాఘాటముగా  సాగౌననియును 

'జేమ్సుటాడ్ _తనరాజర్థానచరిత్రయందు వ్రాసి 

యున్నా (శు, 

ఈరహతూర్ వంశజులు మొగలాయీా పాదు 

పూయగు నెరంగజేబుపరిపాలనకాలములో: దను 

'దేశమగు మార్యారుు, తత్సాలకుండగు జస్ట్రంత 

సింగు ననంతరమునం దురుషులచేతిలోం బడకుండ 
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థాకూర్ దున్లాదాన్ (యోధపురవీఠాగ్రోసరుండు) 

అనునొక్ర బాహ్మణవీరునిసహాయ మున ముప్పది 

సంవత్సరములు పోరాడి తుదకు దమర్తాజ్యమును 

నిలంబెబ్టుకొనినట్లు 'దేశచర్మితములందు. గలదు. 

రహస్యలేఖనము:-- దీసి కాంగ్లమున 
Crypto graphy అందురు, వర్చ్పరుచుకొన్న 

పలురకముల సాంశేతికాశరములతోను, అంశెల 

తోను, గురుతులతోను రహస్య లేఖలను (వాయు 

విధానము. 

రహస్య సంఘములు;:-- సాముదాయిక 

కార్యార్థులుగం గూడుట సంఘ మగును, అన్యుల న్ 
జుక లేకుండ నాలోచించుటయు, కార్యాచర 

ణమునకుం గడంగుటయు రహస్య మగును. ఇంత 

మాత్రమున నపాయ మెవ్వరికి. గానరాదు. సుప్ర 

సిద్దమగు స్ఫమేసనరీసంసు మిట్టిదియె_ కాని సంఘ 

ములు కుటిలు నడపుట కేర్చాకెనవి, తమ వేరు 

గాన్సి యున్కి_గాని, కూడుటంగాన్సి యభ్మిపాయ 

ములుగాని కడుంగడు రవాస్యముగ నుంచుకొని 

యెక్కువ జాగరూకతతో మారునేర్లు మారువేష 

ములు నై చుకొని యతిసాహసమునం బాపభీతి 

లేకుండుట, నిర్ణయ, క్యారతలంగల్లి కుట్రలు నడు 

పుచు నిలచియుండెడిని. ఇవియీ రహస్యసంను 

ములు (౧౦౦160 societies. ఇట్టివే ప్రభుత్వ 

ములనుసై తము తారుమూ రొనర్చియు భగ్న 

'మొనర్చియు, హత్య లొననర్చియు, రాజకీయాధి 

'కారములం బడయః (బయత్నిం మను, 

వచేశయులం దిట్రయిద్యమములు (పారంభీంపం 

ఖకినవోే యాటేశస్థులే దానియందు బిథాన 

నాయకు లగుటయు. 

నన్యులుంగూడ నుండుట గాననయ్యుడివి, ఇటలీ 

'దేశమునం దొకప్పుడు “అండరాంశుసంఘుముగలో 

గానరాదు. ఒక్కొకతటి 
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దలంపంబడిన నాజీయుద్యమసంఘమున నొకరగు 

హిట్లరుగారు అస్టి యా బేశస్థుండగుటయు, రప్యూ 

పొభునగు జూరును హత్య యొనర్చి (ప్రభుత్వమును 

తారుమా రొనర్చిన స్టాలిన్ గారు జార్జి యాబటేళస్థు. 

డగుటయ్సు  టర్కీ-సులాను ఖలీఫాగారిని పద 

(భ్ ష్షుంజేసి (ప్రభుత్వమునకు మార్చు( గల్లించిన 

ముస్తఫాశెమాల్చాపాఆటాటుర్కుగారు సలోని 

కాయందు జన్మించిన గిసుటేశస్థుం డగుటయు. 

జూడ నీవిధిం గూర్చిన రహస్య మదియో కల 

దనియు రహస్యసంఘములు శీవలరాజకీ యోద్య 

వమముల శేగాకణ బిత్యేక కార్యములకు(గూడ నురి 

శుననియు స్ఫురింపకపోదు. ఇంతేకును నివి రహస్య 

సంఘములు, (ప్రభుతో స్రదోోగుల క'భేద్యమె యుం 

డుటకు వలయు కట్టుదిట్ట్రములు జాగ్యతలం గొని 

యుంటయు, బయల్పడుదనుక 6 'జెలియనిరహస్య 

ములుగ నెందుటయె సమంజస మందురు. 

రష్యా చేశమునం జకైవర కుటుంబంపుహత్య 

యు కీ. వె. ౧౯౦౦ నాటినుండియు గల చరిత్ర 

యగు మూస్కబ్యయల్సు రహస్వసంఘకార్వ 

ములుగ దలంవంబడుచున్నవి. ౧౯౦౫ లో సుప 

సీద్దుండగు (టటోట్ఫ్కగారు (పథాననాయకుం 

డగుటయు, ౧౯౦౮ లోం బోలిసువిజ్బంభ లామున 

సంఘనాయకులు విదేశములకు వెడలివోవ్రటయు 

గొందరికిం గమనించందగినవి,  ఈనాయకులలో. 

దమస్వంతగాథఢభారిదళములు గల వందురు, 

బ్రిటలీబేశమున రహస్య సంఘుములకు నానియా 

దేశ(పురహస్య సంఘముల పోత్క లున్న వందురు, 

బ్రరుదేశములనారును ర హస్యవిద్యలందు. నేర రు 

లనియు నం డిటలీవా కెక్కుడు దూరాలోచనా 

పరులును, నధికసాహాసులును నని వాడుకలు 

గలవు, ఇటలీయందుం బు రాతనరహస్య సంసుమును' 
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“కార్బోవరీ యందురు, (రాతసబొగ్గును దహిం 

చువారని దీని కర్ణ మట.) అందలిసభ్యులకు 

Good cousin అని వ్యవహారనామమనియును, 

వా రొకరి నొకరు సంబోధించుకొనుటయు నిశ్లు 

యనియును, నాసంఘంపు ముఖ్యో దేశములు 

స్వేచ్భాసంపాదనమును కెసరమగుళణి నధి కారధి 

క్కారముననియును నింక గొన్ని యుదైేశములు 

కాలమునుబట్ట యాసరములమెరకు మారుచుంటజె 

నసీయును వాడుకలు పొబలియున్నవి. ఇటలీ దేశ 

మున వే రొక రహస్యసంఘము “కామొసై” 

యని జెలిసెడిని. దీని నన్య దేశములవారు (గ్గే 

ముక్తి యనుచుంటయు, నెపోలియనునాటి 

దియో లేక నాతనితో సంబంధము గల్లియుండి 

నదో  తెలియకున్నదిగాని దీనిని Nepolitan 

Cammorra యనుటయుంగూడం గలదు, ఇన్ 

బలము గలదియె యపాయకరమెనద౦యు (పభు 

త్వోచ్యోగు లుదానీనుతై యూర కుంతునం కటి 

వ్యాపక ము! గంయున్న దనియు నందురు, దీని 

ఎధాననాయకనకు బిగ "సాన్నీయ” యుద్యోగ 

నామమని "దుక గలవు. దిని వింతచర్య లిటలి 

యందేగాశ నమెకి కాసంయు* రాస సీమలందు ము 

గన్న చుండు నయుచున్నారు. ఇంతియెగాక నెటలి 

దేశమున Black hand అను రహస్య సఘు 

కల దందురు, 

ర్త 

జిక 'పమున “మేఫియాి యవంబడు రహస్య 

సంఘము రాజకీయసంస్థగ నుండినదనియు నై రో 

పామహాోసం[గామమునకు ముందుకాలమున దీని 

యందలి సభ్యత్వము సగర్వముగం  దలంపంబకు 

చుండేెడిదనియుం విదప చేరము రౌనర్పునదిగ 

నాయెననియు, దీని నడంచుటన ముస్పులోనీగారు 

పటాలముల నుపయోగంచవలనసివచె ్ పవవియు నం 

దురు, దీవి నవ దేశములందు Sicilian mafia 
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యు, యుగోస్తోనియూాయం దీవేరునె వహించిన 

వేరొక రహస్యసంఘుమునుు Czech mafia 

యనియు, వాడుచుండుటం గలదు, 

స్పానియాబేశ మున రహస్యసంఘ కార్యములు 

తరుచు బయల్వడుచుండు నందురు. వాటిలో 

ముఖ్యమైనది Gardiena రవాస్యసంభుము. 

ఇది యెప్పుడు జనించెనో 'జెలియదుగాని [క్రీ వె, 
౧ర౨౦ నుండియు. గలదందురు, 

జాలభాగ మడంచివేయంబడి యప్పటప్పటం దల 

యెక్తుచునే యున్న దందురు. ఆదేశపుం బర్వతా 

రణ్యములు వీటికి శేమకరములగు రక్షక స్థానము 

లుగ నుండుననియు, దన్నీణఅమెరికాా మెక్సికో, 

౧౮౨౨ లోయ 

"పెర్లూ బె జిప్షైశంపు రహస్యసంఘములతో స్సాని 

యారహాస్థసంభుములకు సంబంధము లేర్చడి 

యున్న ననియు వదంతులు న్యాపించియుంట( గాన 

నగును, 

రహస్యసంఘముల చర్యలనుండి జర్మని దేళ 

"వెనోపాఖండమున 120% Bed గాం దలంపంబడు 

చున్న దంట. ఆది వీదేశంపుసంఘుములు జాతి, తెగల 

భీదములనుండి యెర్పడినవ(ట. 'పెస్టలు Vehm. 

gericht tribunal నాటినుండి యుండివవనియు 

నె రోపామహాసంగ్రామకాలమునుండియు నధికము 

లె నవనియు నందు Monarchist steel Hel. 

mets సంఘము, The Republican gold 

Banner సంఘము, The werwolves సం 

ఫఘము, The Black Reichswehrసంoథుము, 

The “C” organisation సంఘము, ముఖ్య 

ములనియ్యు లంక గొన్ని క మ్య్యూనిష్టురహస్యసం 

ఫఘములు కూడంగలవనియు వాడుకలు వ్యాపించి 

యున్నవి, హిట్లరు గారిట్ట రహస్యసంఘములను 

కొంత నర కడంచి నాజీపార్ట్ యనువేర నేకముంచేసీ 

రనియు, పైకీ అ నాజీపార్టీ కన్సించుచు 

న్ననుదానివిపరీతచర్యలును, వింతపనులును లోకుల 
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కనుమానముం గల్లించు చున్నవనియు వీనియెక్యత 
(౧ యా 

'తాత్కా-లికముగాని స్థిరముగాదేమోయని సందే 

హింపం చేయుచున్న దనియు. దలంచు చున్నారంట. 

ఆస్ట్రియా రహస్యసంఘుములు బాల్క_ను 

రాష్ట్రాముల సంఘముల6 బోలిన వందురు. ఇష్పూ 

డీదేశము జర్మనీకి చేరిపోయి ముట పీటిభవిహ్య 

తీంకను స్పప్టముగ నూహింప( జాలనిది. (ఫ్రాన్సు 

"దేశమున రహస్యసంఘముల _ (ప్రాముఖ్యత లేద 

నియు, పారిస్ మార్సలీన్ ననరములందున్న ట్లూ 
పాంపంబడునని విదేశసంబంధములనియుం దలం 

పంబడుచున్నవి. గాని నేరము లధికముగ జరుగుచు 

బయల్పడుట దుర్భర మగుస్థితిగల్లీయుంట ననుమా 

నాస్పదముగ నున్న దనుచున్నా రు. గీ)సుదేశమునం 

చే పభుత్వమును నధికకాలము నిలువంజూలనిధుస్పితి 

కీరహస్యసంఘములే కారణ మందురు. వీటి కన్నిటి 
కిని టర్కీ-ధీక్కా-రము, జాతీయాభిమానము |పథా 

నోద్రేశము లందురు, అదిని (గీసుచేశమున Hetai- 

res of Rhigas అనయణడు కూటములు 

(associations) ఉండెడివనియు, వానిసంతతియె 

నేటిరహస్యసంఘములనియు ననుచుందురు. పో 

లాండు దేశమున నె రోపామహాసం[ గా మమునకుం 

బూర్వము (స్వతంత్రత లేనినాడు) రప్యా ముండి 

విముకి,గాంచ రహస్యసంఘములు పనిచేయు చుం 

డెంంట. నేటికిని. నొన్నియాదేశమున లేకపోలేదని 

వదంతులు. గలవు. 

బాల్మ-నురాష్ట్రి దేశములం దిట్టరహస్యసంఘు 

పిశంసలం దా ల్చేనియా, యుగోస్లావే 

కియా (లేక జుగోళ్లావ్ లేక సెర్పియా రూమే 
౧౧ 

నియా చేశములు వేర్కోనందగిన వకుచున్నారు. 

అల్బేనియా యాదినుండియు. పెరందినదనియు, 

Clirine kombetar రహస్యసంఘము కమ్ఫూ 
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నిమ్టుసంస్థయనియు, దీనికిటలీ చేళరహస్య సంఘముల 

తో సంబంధములు కలవనియు6 బెక్కు9[డ్రుతలంచు 

చున్నారు. యుగోన్లావేకియా(మునుపటిసెర్పియా) 

యందు UJedinjenjc ile smrt అనబడు 

రహస్య సంఘుము పిపంచమందలి రహస్యసంఘ 

ములలో భోయంకరమెనదనియు,  దీనిచిహ్నము 

విప్పినయరచేయి నల్హసిరంగులదిగాన దీనిని వం. 

bian Black hand అని విదేశములందు వా 

డుటం గలదనియ్యు దీని కిటలీ దేశపు బ్లాకు హేంథు 

సంఘములో నేసంబంధము లేదనియు నందురు. 

ఇంకం నొంద రీరహస్యసంఘుము అసి యా టేశము 

నందుండిన Pan 8127 movement నుండి 

యేర్పడినదిగాం దలంచుచున్నారు. బ్రిటీవల ఆస్ట్రి 

యా నెదుర్కొనుటకు (౮౭66) మెఫియాసం 

ఫఘము బయలు బేరినదంట. దీనిముఖ్యో దేశము 

స్వతంత్రసంసాదనమందురు. రూమేనియాూయందు 

రహస్యసంఘములు సెక్కు_లున్న ను తిరుగుబాటు 

గానవచ్చుట లేదందురు. Iron guard అనం 

బడునది $6Mi secret society అని కొంద 

రు తలంతురు. దీనికిం గారకుండు, కర యు వోలాం 

డుబెశస్టుండగు Codreannu అనుపేరుగలవాండు 

క్ర. వె. ౧౯౨౭ లో స్టాపించెనంట, న నిజతత్య 

మేమిటోగాని దీని ప్రధానవై. రి Madame Lu- 

pescu అమ్మగారు దీనికివెరచి ౧౯౩.౨ దీనితో 
రాజీ కుదర్చుకొనిరనియ్యు ౧౯౩౪౮ పృధానమంతి 

హత్యకు, గొంతసంబంధము కలదనియు వాడుకలు 

ప్రబలియుండ విననగుచుండును, 

ఐర్లాండు దేశమునందు రహస్యసంఘములు క్ల 

వని వాడుకలు ప్రబలియున్నవి, స్వతంతముంబడ 

యుటతోం దగ్గిపోయినను నింకను కొన్ని నిలిచి 

యున్నవని తలంచువారును గలరు, ఇంగాండునం 

దిటిసంసలు లేవనియె "చెప్పనగును, 
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రాగములు;-సంగీతశా స్ర్రమున వివరింపం 

బడినటుల స్వరములను రాగరత్నాకరమునం జెప్ప 

బడినపద్ధతులమేరకు దశవిధగమకములపాల్లేసి (ప్రస 

రించిన రాగము లేర్చడును. ఉత రదేశమునందు( 

(బచారయునందున్న రాగ రాగిణీపుత్రవిధానమును, 
దశీణదేశమునంను వాడుకయందున్న కర్ణాటక 

సాంపదాయనిధానమును, రాగములయేర్స్పాటును 

గూర్చినవై యున్నవి, అం దుత్తర చేశయ్రువిధానము 

కోడుపురాతనమైన దందురు, ఉత రదేశంపు విధాన 

మున గరారాగము లనుటకుబదులు “తాట్’ లం 

దురు, వీట్ల నుత, రచేశంపుసంగీతవిద్యావిశారదులు 

గొంద 'లేర్చతిచిరని పరిశీలనలవలన 'దేలుచున్నది. 

శ్రీ వె, ౧౬౬౦ సం॥ర (పాంతముల జీవించి 

గాయకశిఖామణియగు _ వేంకటవుఖి 

“చతుర్ల ౦తి |పకాశికి యనుగ)౦థమును రచించిన 

వాను. మణీయు నాయనయే మేళక రారాగ ముల 

యుండిన 

నుండి జనిం చడిజన్య రాగములు విధాన మేర్చజచి 

యో, చక్క_.బజచియా యుద్ధరించిన మహానీయు. 

డర తేలుచున్నది. కాని వేకటమఖకాలమునకు 
నిప్పటి మేళకరారాగములలోం గొన్నిటిక మాణు 

వేరు. లుండినటుల. బరిశీలనలవల్ల డెలియు 

చున్నది. | జనకరాగములు మాడు(డు, సంగీత 

ము చూడుండు) 

రాగములు మేళకర్తారాగములు, లేక జనక 
రాగములనియు, జన్య రాగము లనీయు, వ।[క్రరాగ 

ములనియు, నవక రాగములనియు, నుపాంగము 

లనియు, భాప్యూంగరాగములనియు వేరులచేం దన 
రారుచున్నవి. వాట్లను 'వేళ్వేరు కానులం గాన 
నగును, 

ఈరాగము లన్నియు సంపూర్ణ ము లనియు, 

పొడనము లనియు జౌడవము లనియ్కు మొదట 
తిగవిధ భేదములుగనుండినవి, అవి వ 



రాగములు 

సంపూర్ణ రాగములు ౭౨ 

సంపూర్ణ హాడవరాగములు లోక౨ 

సంపూర్ణ జెడవరాగములు ౧౦౮౦ 

పాడవసంపూర్ణ రాగములు రో5_౨ 

హపహోడవపాడవరాగములు ౨౫౯౨ 

పాడవజె డవరాగములు ౬ర౮ం 

జడ వసంపూర్ణ రాగములు ౧౦౮౦ 

జొ'డవపొడవరాగములు ౬ర౮ం౦ 

చౌడవవ"'డవరాగములు ౧౬.౨౦౦ 

3ర౮ాళళలా 

సంగీతశాస్ర్రృమునం జెప్పంబడినరీతిని పిస్తరింహం 

బడనగు  నీముప్పదినాలుగువేల యొన్నిదివందల 

నలుబదియెన్నిది రాగ ము 

వాడుక నందియుండలేదు. ఇందు. బెక్కురాగము 

లకుంబేరులు పెట్టంబడ లేదు, దడీణ దేశమునందు 

లన్ని యు. బూరి AE 

బిభార మందియున్న కర్తాటకసాంప)ిదాయ 

విధానమున  నెక్కువపేరందిన త్యాగరాజపండి 

తుండు రమారమి నాల్గు వేలవజకు రాగములకు. 

బేరి డి అందు. గొన్నిటియందో, యన్ని టియందో 
౧౧ 

కృతులు రచించియున్నా (డు. 

'వెంకటమఖి కాలమునకు. గొన్ని కరారాగము 

లకు మాటు పేర్లు పిణారమునం దుండినటుల 

మున్ను వివరింపబడీయె, మటణిరఘు జన్య రాగములు 

కూడ కొన్ని యుండెనని కొందణు పరిశీలకు లభి 

పా9యపడ్ియున్నారు. ఏది యెకున్నను జన్య రాగ 

విధానము నుద్దరించిన దామహనీయుండేనని యనకం 

దప్పదు. మని మిక్కాలమునకు వాడుకలోనున్న 

నామములతో రాగసముదాయమును బాటింతము 

గాక, 

రాంగలశని రామెశ్వర వెంగినా 

వెంటాడింబెదె; 
అంధలోకో క్రి 
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రాగవర్దనతాళను:__ 

(కాళములు మాడుయశు). 

రగ 

(కామము చూడుడు) 

రాఘహి గోత్రము; 
(కళ్కగణము చూడుడు 

రాఘువ గో తముః:__ఇది యాంగీ 
రససంతతి. గాతమగణములోని రాఘవయుపగణ 

మని చెప్పంబడినది. దీనికి బవరరాపములు రెండు. 

ఆంగీరస, రాఘువు, గొతము, ((క్యారేయము). 

అంగీరస, సాతమ, రాఘువ ((క్యొరేయము). 

రాచప్పుండు:.__ఆర్య Carbancle. ఇది 

మహాఘోరవిణము. శరీరమునకు వెనుకభాగ 

మున లేచునది. అతినూ[తరోగులకు. దదోి౫పరి 

పది యపాయకర వగువది. ఆంగవె దందేత 

లు కనుము చేయుదురు. 

రాచిరాజుగారి ససమాలిక. (శ్రమ 
నృహామండలేశ్విర వీరుదాంకికు లగు పూసపాటి 

రాచిరాజుమసోరాజులుంగారు రాచరాజుగార 

నియు, కేతవరంపుబభుడ (ముగలితు[ర్రు) గు 

రాచిరాజుగారిచే రచింపబడిన _ నీసమాలికోను 

6రాచిరాజుగారి సీసమాలికి యనియు సుప్రసిద్ర 

నుగ నాడుచున్నారు. ఏరు వశిష్పగోత్రకత్రియ 

కుటుంబముల యింటి వేరులంగూగ్సి యే యీనీస 

మూలికను వ్యోసియుండిరి, పీరు వీనిని రచించిన 

కాలము శొలినాహనశకసంవత్సిరిములు ౧౪౦౬, 

అనగా క. వె, ౧ర౮౮ర అగునని చెప్పంబడినది. 
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ఏ సమూ లిక, 
ఇివగోతోందృవుల్ (శ్రీకరంబయిరి స )ద్భవు 

సప్తైయులు _ సార్వభొము 

లా ధరాధీశవం - శావతారాది (ప్ర 

న్స సర విస్త రింతు 

చ నలజయాదిత్యుండు 

దాడి వెడలి 

అలఘువిక కఏముండు వా 

దథీ.ణవిజినీవు - 

నగమూగవూంతవా - రగుం జాజి భీష్ముండు 

నలదేనవర్శ సై - న్యాధిపతిగ 

నఖలసీమల విజ - యస, ౦భములు నాటి 

దివి కే7న్వు దిలింగ - చేశభూసి 

వాహిసీపతి చేవ - వర్మ పాభం డయ్యె 

అడ్డూరి ర _ నాజి గొండు) 

భు నోడించి - 

క సస _ జగతి. గాంచె 

నతనిసుతుండు బు - ద్ఞావసీశళు(డు రాచ 

తపసియె చెను = ధర్మనృపున 

తనయు లాతనిక లు - ద్ధయటె దెవవర్మలు 

వభ వంబుల మించి 

ర్ 
శ్ 

దు 2 అ ర డె alin (2 ల 0 ప్రై 

నతనితనూజు. డాతతబలోన్నతుండు మా 

ధవనర్మనృపలి ము - తాత బోలి 

జనకునాజ్ఞను స - భతి సాంగముగ నావు 

"దే9కుచే నుప _ చేశ మొండి 

క ల 2 కనకదుర్లకటా - తు (ప్రాపృవిభవుండై. 
మళియసింగనిబోర - మందః జేసె 

చబుబళహాతి మ - ళృబలాధిపుని రక్త 

థారచేం బరదే వ - తను భజించె 

వసుదిగింద్రయశక - వత్సరంబుల జయ 

వాటికాదుర నె భ - నము గాంచె 
౧ a... 

.గగనవాణీవాక్య - గొరవంబుసం బూస 

పాటిభూమిని( బుకీ _ వరము గ 

నవాసిలాంచుటం బూస _ పొటివా రనునింటి , 

వేపం గాంచిరి రాచ ._ పెద్దలయిన 
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యవమలరాజూదిగా6 - (బముఖులు మూానారు 

తద్భ్రహనామంబు. - దాల్చుచుండి 

మాముక వంశేభీ _ మనృపాలుసచివుండు 

దండనాధ్యాగణే 

వేములవాడ (శ్రీ - భీమమనీనీచే 

గోపాలచరితంబు. - గొనినమేటి 

వత్సవాయిని చంద్ర - వర్మచే గిరినిధి 

గగనేందుశకములం _ గాన్క_ నొంది 

. దచానరాబ్లు 

న గొట్టి - సకలారిముండల 

భ్ యద(ప్రళాపంబుం - బొదుకొలిసె 

వెలసె నావంశజు _ లిల వత్సరాయివా 

55 కాకర్గమూూ - డనెడివీట (గుం 

_ నాజ్ఞానువై య్ 
న సా 

ల x 
వ సువళ్ళపాలుంను - కార్యదముం 

జె ష్సించి ఏల. వాస జై మిం బృ హాస్పతిపోలిక 

నావంశేగృహనామ శ మయ్యె నదియ 

సాగినామావనీ - శ్వరు చతురోష్పల 

క్లరి యయ్యాన సవాలు శ కకెదర మన 

నిజమంతోగా( వేసి _ బెజనాజపరగణ్లా 

యచ్చెర్ల సాగను _ నట్టివిట 

చాదుర మొకటి ని - నాణంబు! స. 
జ a) 

యాతని కొస? ద _ యాసరతను 

నాటనోలను దగి -_ నాగృహనామంబు 

సాగివారని మడ్ _ సచివవరులు 

దండనాధులునుు వాం - ధవులు, సామంతులు 

ఫాంజుదారులుుు పోయు _బంటుమాను 

లయిన తద్దో(త్రజు _ లలూరి వేంకట 
౮౯ ళం 

sp సయ్య పరాజు - రావమురాజు 

ముంలిన గురాగజు _ కంతేటి పెదరాచి 

రాజును, చాల్యాజు _ రామరాజు 

సిరుగూరి గుర్రాజు న్ చేకూరిబేవనృ 

పాలుండు కంచెక్ల ' _ పాటి తమ్మి 
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రాజాగ శియు భయి - రాజు భయ్రూజు 

వ్ ని ర చ = పెదిచ ర్ల క్కభూ _ విభుండు సెమ్మ 

శాజువీరపరాజు _ నాఎపాటన్నప్ఫ 

ధీభర, సరిపళ్లె-తిమ్మ రాజు 

చేగేశనయ్య పృ - థ్వీనాథుం డడ్డూరి 

శ్రీరంగరాజాను _ చెరుకునాడ 

కోనన్ఫపాలుండు _ కూసమపూడి బ 

య్యపరాజు కోనూరి _ యమలవాజు 

నం'దేల కృష భూ _ నాధుండు 'భేకువు 

ఫొండాధిపుండు పెద్ద - గోపరాజు 

వేజెళ్ళ సామంత - రాజు బంధుజనాళి 

నవపద్మువనహేళి - నంబిరాజు 

అయినముపూండి రం - గావనీనాధుండు 

పొత్రూరి తిరుముల _ బుక్క-గాజు 

కూనపరాజు సు _ గుణరాళి మలాజు 

'జెందుకూ ర య్యల - దేవరాజు 

నెలగనాట్యాహవ - విజయుందు సరాజు 

ములగవాటీపెద్ద - బుద్దరాజు 

వాడ డస క శివ జ్ క 

ఇ్రందుకూ రచ్చినా - జేందివిభుఃడు 

సామంతపూడి కృ - స్పమరాజు, సకినేటి 

- తిరుమలవేంకట - వరదరాజు 

గురజాల విజయాంక - కోదండరామనా 

జ'గెపల్పిశుండు - పెద్దిరాజు 

కొలుకులూరన్న నృ - కుంజరుం, డన్టాల 

గోవిందరాజును - గోకరాజు 

కసువనృపాలుండు - గాదిరా జన్నప 

రాజ్యా ని నిసుకపల్లి - రామరాజు 

రుదరాజును రామ - ఖ్ (దనృ్ఫపాలుండు 

నడిమిపల్లీ జగ - న్నాధరాజు 

నలిస ర్తి జగ్గనృ - పాలుండు, వేగిరా 

జచ్నుతరామరా - జ(ప్రభుండు 
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బుద్ధరాజు కొండ _ భూపతి గణపతి 

రాజు గొోంకనరాజు _ రాజరాజు 

గోరింట పెద్దకు - మారరాజా గణి 

పిన్నమనాజు పృ - ధ్ధ్రావరుండు 

ఆదిగా నేంది _ యాబు కుటుంబముల్ 

కొమరొంటెను నళిష్ట - గోత్రమునకు 

వసుమతీభారభూ _ ర్వహు లాశ్రితావనుల్ 

కలనై న బొంశెజుం _ గని సుకృతులు 

' అదురుగుండెయుం బిక్క. _ బెదురులేనిబలాఢ్యు 

లాహవార్జునులు వి. ద్యాథికారు 

బెన్నడు వైరికి _ వెన్నీని శూరులు 

దె వభూసురభో' క్షి _ దనరువారు 

శమదమాదిసుగుణ _ సంప త్తిగలవారు 

శరణాగత'తా/ణ _ బిరువునారు 

అనుచు శీరామచం - దార్బ్పణముగ బుతు 

గగనాబ్బిచంద్భ శ _ కంబునందు 

తే గీ! సరససంగీతసాహిత్య - చక్రవ రి 
రాజమారాండ (శీతమ్మి - రాజరాజ 

రాచినాజోదితంబు వి _ (భాజితంబు 

ధరణి వెలయుత నాచంద - తారకముగ॥ 

రాజ ( ఆరాధ్య) (తయముః- 

(ఆంధ) బ్రాహ్మణులు చూడుడు). 

రాజకో టసంస్థానము: — బొంజై రాజు 

ఛానీపిభుత్వంపు జ. లోంబడిన చిన్న 

స్వదేశసంస్థానము. కచ్చిద్విపకల్పమునం దున్నది. 

రాజక ట రాజధాని, 

రాజగిరి;.-- 

(యాన్ నది కు త్రరతీరమున నున్నది. తొల్లి 

యొకప్పుడు శేకయబేశ మేలిన యశ్వపతిమహా 

ఇప్పటి పంజాబునందు. విపాళ 

రాజునకు రాజధాని. 
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జూగా రగ్భరుచక్రవరి గారికాలమున _ వారిసర్వ 
= అదన లావి సై న్యాధిపతిగ నుంపరంటి, 

జయపూరురాజ్యమున కాది నంబరీవపురమని 

వేరుంజెనంటట. అంబకీవపుర “మంబి రని పేరున 

నేటికిని గలదు. జయసీంగుమహారాజునకు సనా 

యిజయసింగని బిరుద ముండెను, వాలే జయపుర 

నగరనిర్హాత, ప్కు గొప్పజో వ్రతిపనిద్వాంసులు. 

అయిదు నక్షుత్రశొలలు నిర్మించినవారు. అం 

దొకటి ఢల్లీయందు నొకటి యిచ్చటను, నింకొకటి 
బనారసునగరమునను గలవు, మాన్చింగువముహారా 

జంబరును బాగుగ అసత 'మొనర్భ్చినవా. 

డందురు. జయప్తురము చేతిసనులక్కు విన్నాణము 

లక్కు సౌందర్నమగు పీధులకు, భవనములకు, 

పూందోంటలక్కు  బాటలకుం. బేరందిననగరముగ 

నున్నది, 

అఆల్యూరుశాజ్న ము తొల్రంటి (భారత్యపసివ్ష 
% ey ౧౧ ధు 

నాళ్వ దేశమని) పోల్చంబడినది. బూంద్నాబ్యము 

పురాతనసంస్థాంముల నాల్లింటిలో నొకటి, మ 

నుండి [క్ర. వె. ౧౬.౨౫ లో చీలి వేజుగ నేర్పడిన 

కటాసంస్థాన వవ్వుడ్రు వేటుగ నున్నది. 

)రు (నున్చార్భా తొల్లింట్ అజయమేరు 

(మేరుత్వ మొనర్చిన అజయపర్వతము) రాజ్యము. 

ఇది యిప్పుడు |వీటేషమువారిదిగ నున్నది, 

రాజవురపువెశన్యాయము;__ ఒక 
దీర్ట మగు (అనేకోక్సు లంగలిగిన)ు వాక్యము (Sen- 

tence), చూడగనే సరిగా బోధపడరి యంత 

ర్విశేవము లనేకము లావాక్యమందలి వేర్వేరు 
మాటలను వేచ్వేరుగం బరిశీలించుతతీ, నర్గ ములు 

చక్కగ స్ఫురించి సుబోధకము గావచ్చును. 

అక్లై యదివజకు సంశయ్మగ _స్తములుగ నుండు 

నవి రాజపుర్యప్రవేశమునవలె స్పపష్టపడి, చక్కం 
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సుబోధకమగునని భావము. పరిశీలనశై_ యీన్యా 

యము నాడుదురు, 

రాజబలి గో తువుం:- 
(లౌగావీగ ణము చూడు(డ్సు. 

రాజణెంకో భము:-- 
(తాళములు చూడుండు, 

రాజమహెందవరరాజ్య నుం:-- 
(వేంగిదేశిము చూడుండు 9 

రాజమహం దనరము; 
మునందలి గోదానరీమండలముననున్న పట్టణము. 

ఆంధిదేళ 

గోదావరినది తీర్పుతీరమునం దున్నది. ఇది విద్యా 

వంతమగు పట్టణము. ఆంగ భాపాకలాళాల (ప్రభు 

త్వమువారు కొంతికాలమునుండి యిట నిర్మించి 

ర వో అధ సర వగ షం వ ౫ జరపుచుంట నిచట నా ంగ్జవిద్య పృజలందు వ్యా 

వీంచియుంట6 గాననగును, సంస్కృతేవిద్య యు, 

ఛా స్త్రవిద్భయు నించుక తేగ్గసును, గవిత్న మిట 

సాధారణముగ. గలియన్ని ది. విశంతూదాషహసం 

స్మార మూాంధి దేశమున బ్రారంభించిన రావు 

పిశేశలింగంపంతులు వా 

రీఫ్రురవాసులే యగుట సంస్కా-రపి 9 యశ్వే మిట 

బహాదూరు కందుకూరి 

మెండు. 

ఇచటి శై దుమైళ్ళదూరమునంగల _ ధవిళేశ్వ 

గోదావరీనది 

యందు. బడవలగుండా నడచువర్హ క మొకపాటిది 

గట్టయుంటయు, 5 శ్వేవసతులుం గట్రయుంటయు, 

రముకాలువ మొగయాటయు, 

పంటంగలనీమకు నదుమనుంటయు6 గారణములుగ 

రాజమ హేందివర ముకమూాస రు వర కసానమె 
— 0 వి థి ర 

యున్నది. గోదావరీనదియందు దిగిన కలపవర క 

మిట మెండు. ఇచట గొన్ని ఫాక్ట రీలు కలవు. 

అందు. గ ర్థాటికు వెపరుమిల్చు ముఖ్య మెనది. 
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ఆదకాలంపు రాజమ హేందివరంపుం జరితి 

సరిగాం జెలియరాకున్నది. నిదర్శనములు లేనికథలు 

కొన్నికలవు గాని, వాళుక్యరాజులనాటినుండి కొంత 

తెలియుచున్నది, గోదావరీనదిగుండా నడుచుమా 

ర్షమును సాగధీనమం నుంచుటకు నదీతీరముననే 

యొకదుర్లము నిర్మింపంబడీయుండునని తలంపఈ. 

బడుచున్నది. మజీయు నది పశ్చిమచాళుష్య ఫ్రీ 

"జేశమేలుతజి నందు వసించుచుండిరని తలంప 

బడుచున్నది. ఈసట్టణమందలి సెద్దమళిదు ద్వార 
మునంగల యొకళాసనముమేర కీకోట క్రీ, వె. 

౧౩౨.౨౮ పాంంతములం గట్టబడినటుల( 'ేలుచున్న 

ది. పిదప వరంగల్ రాజ్యము వారిహస మె యది 

బలహీనత నందుకతనం గళింగోత్క్మ్లలగజపతుల 

కీకోట వశమాయెను. క్ర. వె. ౧౪౭౦ లో బహ 

మనీవంశనృపతియగు రెండవమహమ్ముదునశ మా 

యెను, కాని గజపతులు వారిని నెమ్మదిగ నుండ 

నీయలేదు. ఈకలహములలో, (క్రీ, వె, ౧౫౧౨ లో 

(శ్రుకృవ్లరాయసార్వబాముండు స్వోధీనపణ మకొని 

గజపతులకిచ్చి వేసెను, కాని ౧౫౭౨ లో మహమ 

దీయపై న్యాధిపతియగు రఫశత్లానుకు వశమై మహ 

మృ్మదీయులహస గత మాయెనంట. (క. వె, ౧౭౫౮ 
మొదలు ౧౭౫౭ వణుకు (పెంచిసేనానియగు బున్నీ 

_న్యములకో రాజము హేంద)వరము నివాసమై 

యుండెను. వీదప నొకసారి యాంగ్లులపాల్బడెం 

గాని సేనానియగు పోర్టీ శూరుడు బందరుపై 

శ్రీీనయదనునం దిరుగ ఫెంచిసేన లాకిమిం చెను 

గాని, నిలునలేకపోయెను. తోడనే యాంగ్లు ల్మాక్ర 

మించిరి. నాటనుండియు నాంగ్గ పిభుత్వమునకుం 

'జేరియున్నది. 

ద్రాచటం గోటయానవాళ్ళు గాననగును, ల్తంక6 

జాళుక్యులనాట కార్యములు, యానవాళ్లు పట్టణ 

సోంతేములందుం జూపుచున్నారు. ఇట గోదా 
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వరీనదిపై నికుపవంతెంను రెయిల్వేనారు నిర్మిం 
షక క ఇ? చీరి, అది మొకటిము ప్పాతిక మైళ్ళ వాడవుం గలది. 

నూటయబజువదియకుగుల దూరముల యేఃబది 

యాజు రాతిదిమ్ములపె నిర్మెంపంబడినది. (వేశిడే 

కము మూడుండు, క న్య కాపరమేశ్వరి చూడుండు, 

రాజయక్ష శ్రా 

[(యవ్మరోగము (తయదగ్గు చూడుండం. 

రాజరురాగము:ా 

(అభ్యాస యోగనులు మాడుంయు) 

రాజర్లులు:- 

(బుషులు మాడు(శు. 

రాజలింగారాధ్యులు (కవి; ఆంధ 
కవులలో మధ్యకవులందు! బేర్కొనంబడినవాండు. 

ఆరాధ్య బావ్మాణుండు. ఆశ్వలాయనసూ[త్రము. 

వశీష్టసగో త్రము, తండ్రిపేరు సర్వేశ్వరారాధ్యులు. 

(రీ వె. ౧౬౨౦ (పాంతమునం దుండినవాండు, 

బఇతండు కూర్మపురాణము 

లుగా రచించెను. దీనిని తనమితు”ండగు క్ర 

పుట్లగాామనివాని, చరకు లవమ్మణామాత్యుని 

(వేరణవలన రచించెరట. ఈక డేతురకప్రభువు 

కడనో మంతి నుండెనంట. 

నాంధ్రపద్యము 

రాజవిద్యాధరము:-- 
(కాళములు మూాడు(డు. 

రాజనేఖ గో (తము 

(లౌగామీగుణము చూడుడు. 

రాజ సభాంగ ములం:ా 

(అంగములు మూాడు(డు) 

రాజస్తమ్భ గో తవు: 
అజాత 

(భరభ్వాజ ఉపగణము చూడుడు). 
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రాజ్యపరిపాలనా చతురివము:. పరి 

పాలనము (ప్రభు చొనర్చినను లేక పిజలే తమ్ముం 

దాము పరిపాలించుకొనినన్వు నది పరిపాలనమే 

యగును. దీనినే యాంగ్గమున “గవర్న నెంటు 

అనియు, ఫెంచిభామయందు (గువర్నమాి 

యనియు నందురు. ఇట్లు. బరిపాలన యందు. 

జూపు చతురతయే యాం రాజకీయవేశ లచే 

Politics (రాజకీయములు) అని వేర్కొ-న బడు 

చున్నది. మరియు నీచతురిమ నొకరాజకీయవేత్త 

Politics the Science of Government 
(గాజనీతులు, అనంగా రాజ్యపరిపాలనాతింత్రము) 

అని వాసియున్నాండు. 

గీసుదేశమందును, తత్పరిసర బేశములంధును, 

“పోలిస్? అనినం [బధాననగరమని యర్థము. ఆదిని 

దజచుగ. 

జర్చించుకొనుట రాజకీయము లేక పరిపాలన వ్యవ 
పహోరములకు నాభాషయందు ‘POliteia’ యని 

వేరు కలైను ఆపదమునుండీ యార్యిపదముగ 

(పధాననగరమందు  రాజకీయములం 

“Politics’. అనుపదము వచ్చెను, రానురాను 

పాశ్చాత్యుల దృస్టీయం దిొక్కా-లమున “పరిపా 

లని యను శబ్బము art science Philoso- 

phy అను నీమూండును గలసి యేర్పడిన విద్యకు 

వాడుకలో నున్నది. 

117. న Mac Kechnic M. A.D. Ph,, 
పండితుం డీవిద్యను “Rightly cansidered 

political theory is co-extensive with 
all these branches of knowledge whi- 
ch treat eternal principals on which 

depends the happens prosperity & 

moral elevation of mankind grouped 
into king doms States or Nations” 
అని నిర్పోచించెను. ఈమవానీయుండే “The 

state and Individual” అను చ 

తం|త్రగంథమును రచియించి యున్నాండు. ఇంక 
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నీళ్యాన్త్రమును గూర్చిన గింథములు కొన్ని 

పాళ్చాత్యభాషలందున్న ను, నమెరికాసంయు క్ర 

రాష్ట్రముల కధ్యశ్షపదవి నందిన వుడా విల్సన్ 

రచించిన “*వాలిటికల్ మహాశయుండు సైన్సు 

అనుముహో(గంథ మగగణ్య మని చెప్పుట 

యతిశయో క్రి కానేరదు. అందు Despotic 

Monarchy మొదలు, Republican GCo- 

vernment వణకు నన్నివిధముల [పభుత్వ పరి 

పానావిధానములును చక్క_(గం జర్చింపంబడినవి, 

రాజకీయ'ొ, స్త్ర వే త్తలు జగత్తునంగలి రాజకీ 

బరిశీలించిన, ఆదిని, Plato and 

aristotle పుడితులు ెలివిన ధర్మము లాదిగ 

League of Nations వారిధర్మముల దను 

క నేర్చడునట్టివే చర్మితలందు నడిచినవియని యను 

చుందురు, (లీగాఫ్ నేవన్సు చూ(డుడు.) 

చర్షితలం 

నవాజజయచతురతలకుం బ్రితిఫలములుగ కం 

rmanance & Progress’ అనియు, AUt- 

డెప్పుదురు, 

నొంకొంటి _నెకయబాసియుండని 

horicy & Liberty అనియు. 

అనగా నీవండు 

ద్వంద్వములుగ. జెప్ప న. 

నీద్వంద్వ మొక్కొ_క్కొ-మెడను, 

క్క_కటేని 

మణీయు 

సాద్వంద్వ మింకొ 

సంభవించు చుండునని రాజకీయ'వేశ, 

లనుచున్నారు, 

ఈమహాఫలసిద్ది కావలెనన్న 'దేశంపురబజలకు 

చెండుసుగుణము లబ్బవలసియుండును, అవీ యణ 

కువు గొరనము లె యున్నవి. అందు శాసనముల 

(పద్ధతుల పట్ల నడశువయును వానినాచరణము 

నం దుంచె చెడి పభుత్వాధికారులందుం జూపెడి గార 

నమున్తు (పభానములు. ఇట్టి యాయణంకువ, 

గారవము లొకద్వంద్వమని వెప వ్పనోపు. ఈద్వంద్వ 

మునే Law & order అని యనుచున్నా రు, 
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అనంగాం (బభుతాషధికారులును (ప్రజలున్సు గూడ 

నొశరీతిని తా మందజు నొకచేశంపుం 

లయ్యును, అ కార్యములందు నియమితుల 

మని తలంచున ట్లన్యాయవర న మనునది రానీయక 

నిష్పృతుపాతచిత్తుల (పభుభ క్యు, 'దేశభ కయుం 

గూడం గలి కార్యనిర్వహణ 'మొనర్భుచుండవలసీ 
లు 

యుండును. ఇట్టి ధర్మమునే Judicial (న్యాయ 

సొ నిబద్ధధర్శమ్సు అని యందురు. న్యాయ 

స్థానము లీజ్యూడీషియల్పంబంధములే యగును, 

(పజ 

ఈధర్మములందు లోపములు గల్లినవో, ననర్థ 

మును నసంతృప్హియు సిద్దమగును, Order 

(క మత సరిగా నడచిననే Liberty (స్వేచ్చ) 

కును. లేకున్న నిర్బంధము స్ఫురించుచునే యుండె 

డిని, అవి లేని Liberty యరాజకమునకు దగ్గిర 

మార్లము. అధికారము దారిం దప్పుచు నతి 

శయించిన నదియే ‘Tyranny’ యమెడిని, 

ద్రింకC బ్రిజా బాధకరములగు దుళ్ళాసనము లన్ని 

యు, నసంత్ఫేసీ కీని సంచలనమునకును, దారి 

దీయునవియే యగును. గాన్న దేశము Consti- 

tution నం దిని జాగ తిగం ఆాచుకొనందగును, 

ఇది పాలకపాలిత విధ్యుక ధర్మమనియే చెప్పుట 

సమంజసము, 

ద్రింకC (బభుత్వదేశములందు. (బభువులు నడు 

పు పరిపాలనావిధానము [పజూను రంజక మె యుండు 

టయే చేకురందగిన ఫలము. అట్లుండుటకుం బజూ 

పృతినిధులను నొక సభగా. ys వారి యను 

మతిమేరకు దేశమును కాసించుచుండుటయే 

పిడారంజకమగు పరిపాలన యసి చెప్పనొప్పంను, 

కోని, యిం వొక చిక్కు గలదు. 

అల్ప సంఖ్యాకులగు (Minorities 0 mi- 

nor Communities) వారిహక్టు లను, స్వాతం 
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(త్యములను, సంస్కారులమని చెప్పుకొనుచుండు 

వారు (ప్రభుత్వ శా సనసాధనమున నణంచీవేయకుండం 

దగిన కట్టుదిట్టము లేర్చడి యుండవలసి యుండును. 

ఇ ట్లనుటతో శాసననిర్మాణసభయందలి కార్య 

ములకు గట్టిపరిశీలనయు (strong scrutiny), 

దురాగతనిరోధమును (౮ abardastecism) 

నర ఏడవలనియుండును, బ్రట్లియేర్పాటు పార మెంటు 
6 ౧ 

పశాసులు శెండుగ నుండుటయే యని యింత 

దనుంకం దలంపంబశుచున్న 8. Constitutional 

& Limited monarchy లలో దొలుదొల ౯ 

జెప్పందగినదగు బిటీషుస్నామాజ్యమునందునను, 

పిజాపిభుత్వ దేశములం దగేంసర మనంబడిన 

య మెరికాసంయుకో రాష్ట్రి ప్రభుత్వమునందునను, 
౨ © : 

నిశ్తు పార్టమెంటుసభలు రెండుగ నున్నవి. ఇంకను, 

నమెరికాసంయుక్త రాష్ట్రములందు దుశ్శాసనము 

లేవె నం జేయంబడెనేని వానిని రద్దు చేయుటకు 

న్యాయస్థానముల కధికారము కలదు. బ్రట్రతరుణ 

ములందు స్విట్లన్ల్హాండు (Switzerlan1) దేశము 
జ్ర ౧౧ 

నందు రిఫరెండమ్ (Referendam) పద్దతి 

వాడుకలో నున్నది. ఈ Referendam పద్వతి 
eu 

చేత majority of Voters కు Veto 

(సమ్మతింపపండు) చేయు నధికారము కలదు. 

ఇట్టి దేశపిభుత్వమునకు వో-బడినవియు, పరి 

పాలనకై (పజలవశేమునం దుంచంబడినవియు నగు 

Local Self Government సంస్థలు పనిం 

'బేయుచుండును, ఈపహిభుత్వమునందు. చెండు 

ముఖ్యాంశములు వేర్వేజు దేశములందు వేర్వేజు 

విధములుగ నుండి పిజలదృష్టి నాకర్తించుచుండె 

డిని. అని Destribution of Power 061. 

ween Central & Local anthorities and. 

the protection of minor Communities. 

మజీకొన్ని కై "స వదేశములందు జరి కిం [బభుత్యో 
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ముతోం గలసంబంధముగూడ నిట్టిదియే యైయుం 

డును. ఆదికాలమున, న్యాయపరిపాలనాదులు 

నామంతభు*పతులకు  వశపబుపంబడు కాలమున 

వారివారి యన్యోన్యమత్సరములు దేళాభివృద్ధికి 

బదులుగం గలహములకే దారిం దీయుచుండుట 

నాపద్గతి నిరర్గ్వకమనియే స్పష్ట మనుచున్నారు. 
థి థి రు 

ఈవిషయము నిట్లు వదలి చేశసభయగు పార్ల 

'మెంటుశకుం (బజలచే నంపంబడు సభ్యులంగూర్చి 

వివరించుట సమంజసము. వీరియందు నె సర్షిక 

ముగ Conservatives అనియు, Liberals, 

అనియు నిరుకతులుగ భేదాభ్మిపాయములం గల్లిన 

నా రుందురు. రాజకీయములందు మార్చనంగనే; 

యదివరకు. బరివాటిగ నుండిన సంగతులు రావ 

చును. అది యలవా కై నవీధానమున నై జరు 

గక (గొందణకుంగొంతచీ కాకు నలజడి, యసంతృవి i 

గలుగవచ్చును. ఒక్కొ_కతణిం గొందణ కసాయ 

కరముగంగూడ నుండవచ్చును గాన COnser. 

7211768 మార్పునకు వెజుతురు. ఏదేని యొక 

విధానము గొంతకాలము నడచుటయందే యభి 

వృద్ది కలుగవలెనన్న మతమువారు ఏరు, 

"రెండవకతనవారు లీబరల్సు:-- ఏరు నిలచి 

యున్న పరిస్థితులను సంస్కరించి వానికి మార్పులు 

చకూర్చుటవలననే యభివృద్ధిగల్లుననువారు. అట్ల 

య్యును దొందరపడక నొకటితర్వాత నొకటిగ 
మార్పులు కలుగవలెనని వీరనుచుందురు. వీ రిర్వు 

రకును భేదాభిపొయములు మెండై_ కలియనొల్ల 

కుందురు. రాజకీయసరిజ్ఞాను [Statesmen ఫ్రీ 

యిరుకకులవారిలోని మంచినంతయు నేరి స్ కూర్చు 

టయీ కోయ మందురు, 

ఇంకను చిత్రమేమనిన, నితరకతలు "పెక్కులు 

లేచి, పబలుచున్నవి, అవి నేషనల్ లిబరల్సు 
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అనియు టోనీకక్ష యనియు, సోవలిస్టు కక్ష 

యనియు, బోలవిక్కు_ కకు యనియు, కలెక్ట్ విజమ్ 

కక్ష యనియు పలుకకలు భేదాభిపాయము 

లతో బయలు'దేజీనవి. 

రాజ్యపరిసా అనాంగములుః. 

(అంగములు చూడుడు. 

రాజంనుంకతకౌంంగవులుః వీ 
(అంగములు చూడుడు.) 

అక్కరుచక్రవ ర్తి రాజాతోడరుముల్ను; 
కాలమున నాయనకు నమ్ముకస్తుండగు జ న్వెధి 

స అతి పూ 

పతియు, రాజకీయతం(త్రవేత యు నగు నుద్యోగి, 

కుత)యడాతి, పాంచాల దేశస్థుడు. అయోధ్యా 

జగ ల సు ఆం న రాష్ట్రమందలి లహమ్చూరుగామము జశన్థస్థానము, 

లాపనోరు మండలమున. జూమన్పురియం  దితని 

స్వగ్భహములగు దివ్యభవనము లిప్పటికి చాడగు 

చున్న వంట. బాల్యమున దండి మరణిం వెనంట, 

తల్లి ఎల డేకపుత్రుండు గాని బీదస్టితియం దుండి 
యు దొడరుమల్లున కుచితవిద్యం జెప్పీంచెను. 

నిరనుంయ న తోడరుమల్లుండు జీవనోపాధికి 
uy 

~ ఢిల్రినగరముం గూర్చి పాదచారియె వోవుతటి 

నూరివాలిమేరను బాట కడ్డిముగ నొక వేడకడిం 

జుట్టుకొని యొకళతామ వా ముండుటయ్సు, దాని 

పడగ-పై నొకకాటుకపిట్ట యళఠాత్తుగ వాలి 

తోడనే యెగిరిపోయె నంట. ఆపిక్క_నుండి దీనిం 
గాంచిన యొకజ్యోతివవే శ తోడరుమల్లున కీశకు 
నముం జూపి, మనళ్యా స్త్రములు నిజమయ్యెనేని 

యాశకునము నీకు మంతొత్వముంగూర్చి, రాజ్య 

కార్యనిర్వాహకునిగ నొనర్చితీరునని యభివంద 

నము సల్పినంట: పిదప బదునై దుదినములకు 

మెల్లగ ఢిఫ్రీనగరముం జేరి యమొకమళమున విడసిన 
లో “డరమల్లునకుం గో ళాధ్యముండగు ముజఫరు 



రాజాధిదేని 

ఖానుకడ నుద్యోగము. గుదిర్తి యాయననిఘా 

యందుంబడ్కి ఆయనపరిశీలనలకుం 'బాల్పడి, యను 

గ్రవాపాతుడై యచిరకాలముననే చక్రవర్షి సాం 

త కార్యనిర్వహణోద్యోగియె దినములు కలసి రా 

జ[క్రవర్శికడ సన్మాని యయ్యెను. అతనిపరికీలనా 
లె య ౯ గ > శకి యుదూర దృష్తియుః గార్యనిర్వాహక సామర్థ్య 

మును నన్నిటికన్న నెక్కు_వగ భక విశ్వాసములను 

జక్కంంగ గంహింపంగల్లిన యక్పరుచక వరి, 

యీతని గారవిచుచు, మహాకార్యము లీత్రని 

"వేయించి జయమందు చుండు పరిముఖిమున. 

నాండు, 

చక్రవర్తి సె న్యములు పోవుతేజ్ వర కులు 

సరకులుగొని కూడ నేగుచు విడిసినతోడనే తమ 

బజూరులు విప్పి వలయుసదారముల నమ్మునట 
య లు 

పృయాణ(ఖృబజారుల నేర్పాటుం జేసిన దితోడరు 

మళ్లే, అక్చరుసై న్యమున బహదరుఖాను, ఆలీికు 
లీబేగు ననంబడుసె న్యాధిపతులు రాజద్రోోవు ల 

తిరుగంబడిశతటీ వారివితూరీల నడంచిన దీతోడరు 

మతే. గుజరాతు, బీహారముు బంగాళముల 

దడమాత్రలందు సై న్యమునడపిళ దీతోడరుమ శై. 

రాణాధిదేసి _ యదువంశక్షు తియు(డగు 

శూర నేనునిపుతక. సోదరులు వసుదేనానులు. 

అవ శతిభూపాలుండగు జయ ల్పెనునిభార్య. (జయ 

'క్వే శు కురుసంతతిలోని సార్వభౌముని సుతు 
డు.) ఈ మెసుతులు విందానువిందులు, కుమా రె 

మి౫)వింద, (శీకృష్ణునిభార్య) (భీకృ్ణుండు రాజూ 

ధిచేవికి మెనల్లుండు. 

రాజాయనగోతుము; 
(ఓతధ్యణపగ ణము చాడు(డు.) 

రాజాయనగ్మోతము; 
(కౌమన్ల గోత్రము చమూడుండు. 
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రాజా రావమోహనరాయి బహద్దరు 
గారుఃావీరు బంగాళాబేశమున జమిందారులు, 

(గొప్పభూస్వాములు బ్రవ్మాసమాజమత మనం 

బడు పరిశుద్దాస్టిక మతమునకు గర్హ, బంగాలీయా 
హ్మాణకులమున క్రీ చె. ౧౭౭౪ లో జన్మించిరి. 

గొప్పవిద్వాంసు లంట. అనేశభావమలు నేర్చినవా 

రిం, క్ర, నె. ౧౮౩౦ సంవత్సరమున? గలకతా 

నగరమున బృహ్మసమాజస్థాపన మొనర్చిరి, 

వీరి జన్మస్తానము బంగాళములోని బన్ల్యాను 
థి , డ్ 

మండలమున రాధాశగర మనంబడ్య్ముగామ మని 

చెప్పబడినది, విగహారాధశము, జాతిభేదములు 

కతు నిరసించు చుండిరి. శ  సవనుతముకు వీరికీ 
గ /—_9 

సరిపడ లేకు, 

క్రీ వె...౧౮౮౩ లో నింగ్లాండు దేశమందలి 

(బిన్లల్నగరమున వీరు మృతి నొందిరి. వీరెకాల 

మున నీమతము వ్యావింపంజాలకపోవుటయే గాక, 

పీరివెనుక నీమతము శీణింప నారంభించె నంటం 

గాని చేవేం[ద్రనాధఠాకూర్ మహ వారియొక్క. 

యు, శేశవచంద)సేరుబాబుగారయొక్కయు, నన 

లంబనలు తిరుగ దినిని వేవందీసినవంట.  శేశవచం 

దిసేనునకు “(బహ్మోనంది యని బిరుదము. నెవ్వు 

రో యిచ్చిరని విందుము. వారు ౧౮౮౮౪ లో 

జనిపోయిరి. 

రాజావర్తవమయి; దీని _నార్మమున 
Lapis Lazuli. ఇది లక్కరంగుగ నుండు 

రాయి యందురు. దీనిని గంమముగ శుద్ధిజేసి 

భస్మ మొనర్చిన నది కఫదోవకు, పాండురో 

గము, వై త్యములు, మూలవ్యాధి, వాతములు, 

శూలలు నివారించునని చెస్నంబకినది, 

రాజికేశిగో (తము; 

(కపి యుపగణము మాడుండుం 



అాజినో [తము 

రాజిగో, తము 
(గర్ష ఉపగణము చూడుడు 

రాజిస్ (రాజీవలో చనవురము)- 
(రాజీవలోచనపురము చూడుడు.) 

రాజీవలోచనపురము (రాజిమ్స్:- 

మహానదితోం బూర్తానది సంగమించు తావున 

నున్నది. శ్రీరామచందుం డీట శేతెంచి శత్రు 

ఘ్నునియాపడ కడ్డు పడుటకతన రాజీవలోచనుని 

(శ్రీరాముని) వేర సీప్రరమునకు “రాజీవలోచని 

మని వాడుక్ (ప్రారంభమ, నానాటికి *“రాజింే 

మాణనట. _దీనింగూర్సిన ప్రశంస 

పద్మపురాణ పాతాళ అధ్యా ౨౭ వో, ౨౭- 
అనున్ను % 

WIN లలో? గలడు, 

వటం గల శ్రీరామాలయమున (AE [క వె. 

ఎన్మిదవశ తొబ్బంపు రిలాశాసన మొకటి గలదుగాని 

సరిగా. జదువరాదు, మధ్యరాన్త్రములలో రాయ 

పూర్ ముడలమునం గలతావు, 

రాజుభార్య మేడ యెక్కిలే కును 
శ్ర 

(అంధిలోకోక్ష్ర, 

రాజు మెచ్చినది |పయోజకత్త 

పరో ఎకు మెచ్చినది మాట, మగ(6ండు 

మెచ్చినది సత్మళ్ళ! ర రర 

(ఆంధలోకో క్షి, ఫ్ 

రాజులవారిసీవు (ములికి నాటిసిము):- 

కడపమండలమున్క, కడపకు. దూర్చుగా (పా త్తి 

మొదలగు (గామములుగల నీమ, దీనిని మట్టుభూ 

పాలురు పాలించియుండిరి. ఇందు బాహుడానది, 

గు౭జనీనడి జలములుగనుండి ఫలవంతముగ నుండు 
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పిదేశము. హా రీనీమయం'బే నివసించునారు, 

పండితుల కరువదినాలు గ్మగహారము లిచ్చినవారు, 

వారివంశజు లీపాంతములందే నేంటిక నివసించు 

చున్నారు. ఆరాజులలో నొకభూపతి యొకతటి 

మాటు వేషమున నొకవి(స్పనింటి శేగి భోజన 

మర్ధింప నాకటుంబమువా రాతనింగోల్చి యేమొ 

లధికముగంచేసి  భోజనమిడ భూపతి 

మెచ్చి మాన్య మిచ్చెనంటట. ఆభూములు పచ్చ 

డులమాన్యముగ. బరంగుచున్నవి. గండికోట మొ 

దలుకొని దీనిని ములికినాటిసీమ యనెదరు. ములి 

పచ్చడు 

కినాటిశాఖబాహ్మాణు లిటనుండియే వేరందిది, 

రాజ్యానికి రాజా? జగానికి6 జం 

(దుణా?:— ఆంధభాపా సాంప్రదాయ్యా 

పదము. ఏమంతో (ప్రధానమగుముఖ్యు (శు కా(దని 

భావు, 

రాతగో (తము; 

(గరి ఉపగణము మాడుండు.) 

రాతికుండ కి నుపతెడ్డు:__- డి 

(ఆంధ్రలోకోక పం 

రాతిచెట్టం- -గో చేవియాయొక్క_ యు త్తరభాగ 

మునం దిటీవలం గని పెట్టయిడిన వనియు, Messrs 

F. B. macrae త. gordon Laucaster 

గార్లు ఏటిని గనుంనొనిరనియుం బెలియుచున్నదె 

వీరు దన్నీణాఫ్రకాలో నార్కియాలోజికల్ (ప్రసిద్రు 

లంట. విజివా యనంబడు నదీతీరమునం చుంట స్రీ 

చెట్టసముదాయము నచ్చటివారు విజివార 

ణ్యమసియే విలుతురంట. ఈరాతిచెట్టు రెండడు 

గులకన్న నెక్కున యెత్తునకుం బెరిగినవ్ లేవట. 

ఈతాన్ర ఫోర్టుజేమాస న న్పట్టణమున రు త్రరముగా 

డెబ్బదియైదు మెళ్ళ్గదూర ముండునంట, 



రాతినూతి కినుపబొశ్కెన 

కల్లు ఇతాయిగ మాజటీనది లేక రాయియే 

యట్లు మొలచి సెరిగియో పెరగ్గకయో యేర్చ 

డినది, పరిశీలకులు పెక్క_ం[డు "పెక్కువిధములుగ 
నభ్గీ పాయపశుచున్నా రు. 

రాతినూతి కినుపబొ కైన: 
(ఆంధ్రలోకోక్షి ) 

ఠరాతిపువ్యు (నిలాధాతువు);__ లా 

Parmelia Perlate. ఆంగ్ల, Rounded Li- 

chen. సం. శీలాఫృప్పం, శిలాపిసూనం, విలా 

భవం, శిలాసనం, శిలాహ్వూ, శిలేయం, శిలోద్భ 

నం, శె లేయం, 

దీనిమూర్షము చలువంజేసి యనగ్ని మాంద్యరో 

గమ్బ్ము గుల్మ, జ్వరోము, దురదలు, (పమేహముు, 

పాండువు, పై లము, మూలవ్యాధి, వివర క్ర 

దోవము, కయరోగనులు నివారించునని చెప్పం 

బడినది. 

రాతిపై నారందీయువా6ండు:- ఆంధ్ర 
ఛాషోసాంపి దాయర్థపదము, _ దుష్కరములగు 

కార్యములందు. బట్టువదలక నిర్వహించుట క్రీజ్ర 

కిని వాడుచుంగురు, 

లోభినుండి దిన్యాకర్ష ణము, పరోపకారగూ 

న్యుండగు గ్ర రినహృదయునివలన నుపకారము నందు 

ట మొదలగునవి యుదాహృతములు,. 

రాతులందు( గజ్జసామానులు 

తవుంతట( దాము ధ్వనిం గల్గించుట:- 

పగటియందు నాతావరణ మించుక యాుస్ట్టస్థితీ 

నందకం దప్పదు. రాతులం. దించుకో లీతలస్థితి 

నందకం దప్పదు, దీని నెల్ల రెజుంగుదురు. రసా 

యనశొ, స్త్రధర్శమగు Heat expadns bodi- 

65, and Cold contracts them” అను 

340 
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పద్ధతిమేరకుం గుర్చీలు, బల్లలు మొదలగు కల్ల 

సామానులందలి కుసులు మొదలగునవి వాతా 

వరణము వెచ్చనగుటం బగటియం దించుక యుప్పీ 

బిగిసి యుంటయు, రాత్ఫులందు వాతావరణ 

శీత్రలస్థితియందు సంకోచమంది ముడుచుకొనిపోయి 

వసు లగుచుంటయు సంభవించు చుండును. అత్త టిం 

గల్లుచుండు చిన్న చిన్న ధను లే వాయువ్రునం దల 

లుగ నేక్పడి వినిపించుచుండును, ఇంకను రాత్రు 

లందు నిశ్శ్ళబ్ణముగనుంట నివి న్మిదనుండి మేల్టాంచి 

యున్న వారికిం జక్క_(౫ వినిపించెడిని. పగటియందుం 

'బెక్కుధ్వనులు, మాటలకలకలము, నడకచప్పూడు, 

బండ్లచప్పుడు మొదలగున వంతం జక్కుల వినం 

బడనీయ కుండునని యెల్ల రెణింగినదే, 

ర్మాతులందు6 జీశకటి, పగటియం 

దు వెలుతురు?___ ఇది యందజుం జూచు 
చున్న వింతయీ. అంద శెటింగిన రహస్యమే. 

భూమి తనకు దానై_ గిరగిరం దిరుగుచు సూర్యు 

నింజుట్టి తిరుగుచుంటవలననె దినభేదము, సంవ 

తరభిదము, కాలభేదములు గలుచున్న వి, తనకు 

దానై గిరిగిరం దిరుగుతజీ సూర్యున శెదుటనున్న 

కాలము పగ లనియు; వెనుకం దిరిగియుండు 

కాలము రాత్రియనియు. నెణింగియే యున్నారము, 

సూర్వూనినెలుతురు సరిగా భూమిడు (బడుట 

వెలుగు వెచ్చందనముం గలుగుంగానం బగలు 

వెలుయు” నుండెడిని, రాతు”లందు నూర్య గోళ 

మునకు వెనుక దిరిగియుండునుగాన భూమియొ క్ల 

యొక భాగపువీడయే. రెండనభాగమును చీశటిం 

గల్పిం చెడిని, అట్టి చీకటిరాతులందుం జందు”ం 

డానై పుననుంట సంభవించునేని సూర్చునివెలు 

తురు చంద్రగోళముపై (బడి, (పతిఫలించుచు. 

దిరుగ భూమిపై నానుట వెన్నెల యగును, లేకున్న 
నంధకారమే ధృవప దేశముల నాబువెలల చీ 



రాభా లేక రాధిక 

టియ్యు నాజునెలలు వెలుతురు నుండుట, ఉత్రర 

ధృవ మాబునెలలు సూర్యుని కెదురుగ నుంట 

యు, దన్,ణధు)వ మాబునెల అెదురుగ నుంట 

యుం గారణములని యెజుంగునది, ఉత్త రధు9వ 

మెదురుగ నుండుతటి దథీణధు)వమున న్ు 

రాతోగను, దవీ,ణధు)వ మెదురై యుండుతటే 

నుత్త రధు)వమున నొశేర్యాతిగ నుంటయు, సంభ 

వించెడిని. ఎదురుగనుండుతటి నాబునెలలు నొశే 

సగల యుండును, 
షా 

” 

యాదన్ర(చును, 

శ్రీకృష్ణుని 
వుని క కరాలు, సోదరి; శ్రీకృష్ణుని ప్రియురాలు. భట్తరాలు 

మజీయుణ గరుని (అంగ చేశాధిపతి తలిపేరు 
నో ౧౧ 

రాధయే. గాన నతనికి రాభేయుండని వేరుండెను. 

'పెంపుడుతండియు నగు నందుని 

రాధాదేశమ్ము గంగాదేశము, గాంగి 
బహ. గ్య సప్తగా్రామదెశము, సు 

హాదెశనముం;-- 9ది సషగ్రామదేశమే. వేరు 
కాలమున. గల్లనమార్చుగ నిన్ని సేర్లు గల్లనపి, 

కాళ్టీతకీ ఉప నిషకు ౧ _ ౧ యందు దీనిని పూని 

యున్నారు. చితభూపతి గాంగసుతుడోొ గ్ 

యు డనంబడే యీభబేశంపు (బభువ్రగం. జెప్ప 

బడీనవాండు. Periplus of the Brytnra- 

ena sea అనుగంథమున దీనికి “రాధాదేశి మని 

'వేరనియ్యు సప ప్ప(గామపుర మనంబకు గంగాపురము 

రాజధాసీ యనియు జెప్ప (బడినది. కనాడపురంపు 

రాగి రేకుశాసనము (8 వ కన్షరాజ్బు న నీదేశ్నప్ర 
శంస గలదు. ఇంకను హరిహర బేలూరుశాసనము 

లందు. గళింగమగధ దేశముల మధ్యనుండు బేళ 

మని చెప్పబడినది, 

గంగాతీరభూమియాట గంగారాష్ట్ర) మనం 

బరంగుచు, రాష్ట్రశబ్దమే రాస చ్రు, రాత్ర, రాత, 

2714 రాధాదేశము, , . . బేశము 

రాధ గా మాజెనని కొందు పిశీలకులు తలం 

చుచున్నారు, అనందభట్టుని బక్లాలచర్మితమున 

౧ యందు గంగానదీపశ్చిమలీరబేశ మనియు, 

నిందు. దా(మలిపి, (ఇప్పటితామూక్, మేదినీ 

పురము (్రప్పటిమిడ్నా పూర్స్, హ్సూ, వర్ణ 

మానము (ఇప్పటిబర్హ్వాన్) నీవు లీ'బేశములోని 

విగం జెప్పంబడినవి, నమూర్చి దాబాద్ మండల భాగ 

ముంగూడ నుత కృరవువద్దునం దుండెనని "చెప్పం 

బడినది, 

చేపిపురాణమున “రాధభాదేశి మనియు కాళి 

దాసునిరఘువంశమున ౮-3౩౫ యందు “సునుహో 

'దేశి మనియు. బేర్కొ_నంబడినది. మహాలింగేశ్వర 

తంతమును గింథమున, తార శేశ్వర సిద్ధినాధశివ 

లింగము ఫీజేశమున నుండినపిగం చెప్పంబడినని. 

కొొంతకాలమునది యుత రరాధయనియు, దశ్నీ 

ణరాధయనియు గెండుగ విభజింపంబడినచేశము 

లాయను, క్ర, బరగే శతాబ్రమున (వాయ 

బడిన చ. ౨ యందు 

డక్నీణరాధయని చెప్పబడి 

నకు ముందే విభజన 

యుంట నక్కాలము 

నందియున్నటులం జెలియు 

చున్నది. అజయనది కుత్త రమున నుతె రరాథ 

'దెశమనియు, దథ్నీణమున నున్నది దథ్నీణరాధ దేశ 

మనియు దెలియుచున్నది, మూర్ష దాబాదుభాగ 

ముత రరాధ బేశమునంబే యుండియుండ వలయును. 

వడువందలశూరులతో సింహళముపై దాడి 

వెడలి దాని నాక మించినట్లు 'జెప్పంబడిన విజ 

యుండు గ గా దేశస్థు (డేయని చెప్పబడినది, 

రస్తు వెనుక ౧, ౨ శతాబ్దములందు “సప్త 

(గామము రాధాదేశమునం బీధానవగరమై మెయుం 

జెనని తెలియుచున్నది. సప పృగా9మమిప్పుడు (సా 

తాన్) అని పిలువంబడుచు బంగాళదేశమునం 



రాధామాధవకవి.. “యెల్ల నార్యుండు 

దున్నది. (ఇందలి యేండ్యుగామములంగూర్చి సప్త 
గాామములు మూడుండు), 

వోడగంగుండను నుత్మ్క_ల చేశమేలు గంగవం 

భంప్రు రాజు సువుహుండనువాండుకనామము(గల 

మందారుండను గంగబేశపురాజుతోం గలహించి 

వానింబరిమార్సి రాజ్య మాక్యమిం చెనని చెప్ప 

బడినది, 

క్ర. శ, (&.D) ౧౬౩౦ |హైంతమునకుంబూర్య 
ము సప్త గా)మములు గొప్పవర్న కస్టలములై 

యుండి, యాసంవత్పరంపుం. దుపానున లేవు చెడి 

లంక 'పెంచి దూరముగనేగ పూలే నాయెనంట, 

సప్తగా)మముల వేరులు ౧ బాన్సుబేరయూ, 

22 కన్లపుర, 3 బాసుదివపుర, ౪ నిత్యానంద 
గి పుర ౫ శిబపుర, ౬. సాంబచోరా, ౭ బలార్ధాటీ 

యని'చెప్పంబడినది, 

రాధామాధవకవి (చింతలపూడి యెల్ల 

నార్యు6(డు);--ఈతనికండ్రి కామయ, ప్రభువు, 
(శ్రీవత్సనో[త్రజుండు. మదనగోపాల మంత్రమును 

జవించునాండు. ఈతనినివాస మెద్దియో సరిగాం 

"డెలియరాకున్నది, కళింగ టేశస్థుండనియు, విశాఖ 

పట్టణమండలములోని ఏరవల్లి తాలూకాయందలి 

చింతలపూడీ (గామవాస్త వ్యుండనియు, (లీవత్సగో 

త్రజులగు చింతలపూడివారు కళింగచేశముందుం 

డుటంజేసి పోల్చ్పంబడుచున్నది, ఈరాధామూాధవ 

కోని పపధమమున విశాఖపట్టణమండలవమందున్న 

పొట్నూరిపరిపాలకులగు మేదినీరాన్సవారి యాస్థా 

నమున నుండెడినాండనియు, స్టక్ష ఫష్టదేవరాయలు 

క్ర లింగగజపతులను జయించినపిదపం గృవ్షరాయుల 

యాస్థానమునం దున్నట్లును, కవితాళ క్రి చే నచ్చటం 

బేర్వడసినట్టును, “కనికావ్యప్రశంసాచంద్రికియందు 

(వాయంబడియున్నది. కళింగబేశంపుగవియగు తిరు 

2715 రాధానల భమతము 

మలరాజు సూరపరాజుకవి తన “జాపదీపరిణయ 
కావ్యము” న రాధామాధవకవినింగూర్చి చేర. 

నియున్నా (డు. రాధామూథధవకవి యల్ల సాని పెద్ద 

నార్యునిసమకాలికుండు. ఈతని గ్రంథములు 

రాధామాధవకావ్యము, తారక (బ్రహ్మరాజీయయు, 

విన్గుమాయానాటకములని తెలియుచున్నది. ఈ 

తండు వ్నుభ త్తు (కై నను, శివపారమ్యుముంబాటించు 

నదె తి, రాధానూధవకావ్యము శృంగారరసబం 

ధురముగను, భ _కరస్మపాధాన్యముగను, చెప్పుటం 

జేసి రాధామాధవులను (పాతపోషణం గావించి 
యుండుటవలన నీతనికి “రాధామాధవి కవి యను 

ప్రనిదనామము వచ్చియుండవలయును. (శ్రీకృ 
పృచేనరాయల యాస్థానమున౦ (బవేశించు నపుడు 

నగరు తగరు తొగరు పగరు అనుపదములు (పా 

సస్థానమందుంచి, రామాయణపరముగాను, ఛార' 

తభాగవతపరములుగాను, చెప్పుచున్నట్లును, నా 
విధముగానే యాశువ్రగా జెప్పి నట్లును తెలియుచు 

న్నది. ఈతని గృహనామము చింతలపూడివారు. 

రాధావల్లభముతము;._._. ఇది వల్లభా 
చార్య (వైన్మవ) మశముతో సంబంధించినది. 
దాని ననుసరించియుండునది. వాల నవీనమెన 

మతము. హరివంళాచార్య మత మనియు, హిత 

హరివంశాచార్గ మతేమనియు దీనికి వాడుక 

గలదు. మతకర్త హరివంశాబార్య శు. తండి 

వ్యాసుడు, త్ల తారాదేవి, జన్థస్థానము దేవ 

వనము. (మధుర ప్రాంతము. ఈతడు విను 

భక్తుండు. భార్య పేరు రుక్నిణి. మజేయొకవృద్ధుం 

డిర్ప్వోరుకుమారె లంగూడ నిచ్చి పరిణయ'మొనన్చె 

ననియు భార్యలు మున్ర్వురనియుః _ జెప్పంబడినది. 

ఈతండు గాడ చాహ్మణుండు, నినాసము విజ 
) 

మండలమునందలి బృందావనము. అట నీయన 



రాథావల్లభావార్యుండు (హరివంళ్యాచార్యులు) 2716 

పితిస్టించిన రాధాకృష్ణుల చేనాలయమునుు వీరి 

సమాధియుః గలదు. ఈమత([గంథమగు రాధా 

సుధానిధి వీరు రచించినది. మజియు “భక మాలి 

యనుగీతములసముదాయము రచించిరి, (వల్లభా 

చార్యమతేము చూడుడు.) వీరి ప్రథమశిష్యు డు 

వ్యాసజీ యనువారు వీరిమాహాత్మ్య ముల బెక్కం 

టిం గని'పెట్టినవారంట. పరి రెండవశిష్యులు (ధువ 

దాసు. వీరు “కీవదశి, “వేదగానము మొదలగు 

నీమత[గంథముల ననేకములను రచించిరి. వీరిమత 

మున భ క్రీ ప్రధానము, రాభాకృమ్ణులు జీవాత్మ 

పరమాత్మ భావమునం బూజింపంబడుదురు, కంఠ 

మున 6 దులసిమాల ధరింతురు, వకాదళిదినమున౦ 

దాంబూలము వై చెదరు, గోవీచందనధారులు. 

రాధావల్లభాచార్యు (ఢం (హరివం 
శ్యాచార్భు లం): ఈముహాత్ముని తండి వేరు 

వ్యా. తల్లి తారాదేవి. విజమండలసనూాప 
జ ౧ 

మునణల 'దేవవనమున వి[క్రమశకము ౧౫౫౯ లో 

జన్మించినవారు. తలిందం[డులిడన నామము హారి 

వంశ్యులు. భార్య పేరు రుక్మిణి దేవి, లక నిర్వురు 

భార్యలుగూడం గలరు. రుక్షణివలన మోహన 

చంద్యుండు, గోరీనాధు(శు నను నిర్వురు పుత్యు 

లును నొకకుమారెయు సంతానము. వీరు 

సన్యాసము న్వీకరించుటకు బృందావనమున శేతేం 

చుచుండ్క మార్గమున నొకముదుసలి యొదురై, 

తనయిర్వురుకుమూ ర లను, రాధావల్ల భవిగ్రహ 

మును సమర్పించి చనియనయట. వీ రద్దానిని 

_్రికృష్ణునియాజ్ఞ గా నెటింగి, వారిని భార్యలుగం 

గై కొని బృందావనమున కేగి యావ్మిగహముం (బతి 

పించి పూజించుచు నావనితలతో గార్డు ్రీఫ్టుసుఖ 

మనుభనించుచుంట “రాధావల్లభు లని పేరంది 

రంట. 

రాఫీలిజిమ్ 

వీరు రాధావల్లభుని సదా స్మరించుచు గొప్ప 

భక్తులై. యొకమతముం గల్పించి శిష్యులకు 

బోధించుచుండి రట, (రాధావల్ల భమతము 

చరాడుండు. ) 

వీరు “రాధాసుధానిధి మొదలగు కొన్ని 

(గ్రంథముల రచించిరంట, వీరు రచించిన గీత 

ములకు “ఛ క్రిమాలి యనివేరంట. వీరికి జూల 

మంది శిష్యులు కలరంట, (ప్రధమశ్ష్యుండు 

వ్యాస్ యనుపేరుగలవారంట. వారి కనేకమహతు 

లు చూపిరంట, ఏరిశిష్యులలో నొకరగు [ధువదా 

సనువారు, “జీవదశి “వేదగానము మొదలగు 

కొన్ని గంభములను రచించిరని తెలిసెడిని, ఈమత 

స్థులు రాధావబ్లభ న మునిం బూజించు వై ప్లవులు 

తులసీమాలల ధరింతురు, వకాదళిదినమునం దాం 

థి వె న ్రి కా ముని బగరాలవు వై చుటకు పీరిక్షి (శ్రీశృష్ణునియాజ్ఞ 

కల దందురు, 

రాధోరులు లేక రాధోరువంశన్ఫప 
తులు వరు కనూజి రాజభానిగ రాజ్యమే 

లిన నరపతులు, పృధ్వీరాజునై రియగు జయచం 

(దు దేవంశస్ట్థుండే. పీరు మహమ్మృన్స్'రీని హాతుని 

వేసి రాజ్య మాకిమించిరి, 

రానిగో తము: 
(జమదగ్నీ వత్స ఉపగణము చూడుడు, 

రానిగో (తముః 
(కధ లేక కథ్యగణము మూడుండు) 

రాపు పౌండేషన్ (Raft foundation):- 

(పునాది చూాడుండు). 

రాఫీలిజవ్ (1200206130): చిత్ర 

' కళయందు “రాఫీలు అనునతనిపద్ధతి ననుకరించు 

విధానము. ఈతనిచ్శితములు రసన త్తరములగు 



రాబింగు వీటర్ వేయింగు పాల్ 

ఇ్రతనిచే 

(వాయంబడిన ‘The modanna and child’ 

అను చితపటము లండనునగర మున నేషనల్ గాలరీ 

యం దలంకరింపంబడియున్న ది. 

నాత్మానభవకళలను వ్య_కరిం చును. 

రాబింగ్సీటర్ సేయింగ్పాల్ (Rం- 

bbing Peter Paying paul) అన్యాయా 

రిత వి త్రమును ధర్మ మొనర్చుట కడ క్రీని వాడుదు 

రు. పీటరు రహ్యా దేశ మేలిన చక్ళవ ర్రి, Paul 

౩ ) స్తవమతబోధకు(డగు స్వామి. 

రామకృష్ణ పరమహంసస్వామిః 
ఈమహాత్ను. డద్ర్వతేసిద్ధాంతమును సోదాహరణ 

పూర్వకముగం బ్రిజల కుద్కోధించి చెప్పుచుండు 

+. ముఖ్య 

శిష్యుడు వివేకానందస్వామి. ఇప్పటిరామకృష్ణ 

మిషనువా రందటు ఏరిశిష్యవర్గ్షము వారే. వంది 

లోనై క మతము 

ని వెరిడి వాడు 

చుందురు గాసి 

కనా 

దీని కంగీకరింప 

రు, రామకృష్ణ 

~~ 

మి మతగొంధ 
J 

'మేదియు రచించి 

వాండు, అనేకమందిశిష్యులు గలవాండు 

/ i | 
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యుండ పష ఐనను స్తా వారి 

బోధ పాక్యములు వా రప్పుడప్పుడు నుడువుచుం 

డిని వారిశీష్యు లొక గంథముగ బయలు 'దేజుందీసి 

యున్నారు. 

తం|డి"పేరు ఖుదీరామచటో పాధ్యాయులు, 

తల్లిపేరు చద్యదమణీ దేవి. తండ్రి దశీ, శేశ్వురమున 

గాలీ చేవస్థానమునం ఇరాజారి, రానుకృష్ణుండునా, 

నటనే ss నుండెను. జన్మస్థానము వ్యూ 

3ఢీ01 
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మండలమున గర్నార్సుఖా రనియు, జన్ము కాలము 

క్రీ. వె. ౧౮౩౬ ఫీగ్రైవరి ౧౮ యనియు మృతి 
౧౮౮౬ అనియు 'జెప్పంబడినది. వీరు వంగచేశంపు 

శ్రోతియగ్రాహ్మణ కుటుంబమునారు. పరమ 

హంసస్వామి నై నై సర్షికముగ యోగాభ్యాసశకి (గల్లి 

గంటలకొలంది నిర్విక ల్ప సమాధిస్థితి పు 

వారట. వీరు వివాహమైనవారంట, పరి గురు 

వౌకవంగవితంతువని యందురు, గాని వారిం 

గూర్చి యేమియుం జెలియదు. పిదప, “తోతా 

పురి యని పేరుగల సాధువు వీరికి గురుండయ్యె 

ననీ యందురు. 

వీరిబోధయందు మూాననుల కనో విను వే ప్రేమ 

ముఖ్యము, సిద్ధాంత మడై ఏతమే, జాతి విరి కంత 

బాధకముగా నుండలేదు. వీరి కప్పుడప్పుడు కై) 

స వవిద్వాంసులతోడను  మహమ్ముదీయనూలా 

జ. డను, మతతత్వవాదములు సంభవించు 

చుండెనని చెప్పుదురు, అన్ని మతము లొకేతాను 

నకు డారి(దీయునని సీరియభి పో) యము. బ్బోహ్మ 

సమాజమతనాయకులగు శేశవచందిిసేనులును, 

గొప్పగ ంథక ర్త రలని వేరందిన బంకించందిచట్ట 

గారున్కు నాటకకలావిశారదులని చేరందిన గిరీశ 

చందిగోషుగారును, వరిని బసహూకరించుచు 

“నాప్పమతతత్వవేత) యని పొగడుచుండువారు, 

పరిశిష్యులు వివేకానందస్వామి యమెరికా 

మొదలగు పలుబేశముల కరిగి, వరిమతధర్మము 

లుపన్యసించి, శిష్య లంజేర్సు చుండిరి. (వివేకానంద 

స్వామి చూకుండు), ఏరియాశమస్థానములును 

పలుతానులందు. గలవు, విరు ధర్మువై ద్యము 

నచట నెజపుచుందురు. వీరి రామకిష్టమిపను 

మూలధనము కలదందురు. హిమవన్న గరము పెం 

జంపావతికడనున్న మాయావతీయడై ఏ తాశమము 

పీరి'దే, 



రామగడము 

రాముగడనుు;___ఛోటానాగపూరు పర 
గణాలోని శిర్ణూజూసంస్థానముననున్న యొక పర్వ 

తము, ఇం ది దొకగుహో కలదు. దాగీరమున నశోక 

సొాసనములు చెక్కంబడీయున్నవి. దానిని నీతాబా 

బంగిరగుహూ యందురు. ఇది రావమాయణమనున. 

జెప్పంబడిన రిక్షవిల యని పోల్చుచున్నారు. 

బ్రటనే హాతిఫోర్ అనంబగశుగుహాోమార్లము 

కలదు. అందునుండి యొకనది యుత్సేన్న మై (ప్రవ 

హించుచుంచును. ఆ tunnel పొడవు ఈ౫ం 

అడుగులు. వెడల్పు వేర్వేబుతావ్రుల ౧౬ మొదలు 

౫౫ అడుగులవజకుండును. ఎత్తు ౧౦౦ అడుగల 

శెక్కు_వయే గాని తక్కున కాదు, 

(రామాయణము కిష్కిద్ధాకాండ ము ౫౧౫౨ 

చూడుడు.) 

రామ గామస్తూపముః బెంగాల్ నా 
ర్వువెస్ట్రన్ న (B. N. W.R) ముం 

డేరా శెయిల్వేస్టే సేషనుండి దహీణముగా రెండు 

మైళ్ళదూరమున రామ్ఫూర్ అనుగామము 

కలదు, తొల్లింటి రామ[గామ మనిపోల్చంబడినది, 

ఈ|గామపరిసరములనే యిప్పుడు సింహళద్వీప 

మున కేండీయం దుంచంబడి, పూజింపంబకుచుం 

డిన బుద్దభగవానునిదంత ముంచంబడి స్టూపము 

నిర్మింపంబడె డెనంట, 

దుండినది, 

భగవానుని యల క మల్లులు 

పంచుకొనిన వాటినుండి నాగకులస్థు( శొకపన్ను 

దొంగిలిం చెననియు, నది యిట సంకేతాల ముండ 

ననియు జెప్ప బడినది. హభూనచ్యాంగు దీనివి 

దర్శించి రామ (గామమును “లాన్నలో” యని 

వా్రాయుచు, నెనమండుగురుమల్లులలో నొకభూ 

పతి యిట దనవాటాయస్థుల పై 

నాము ిధిలాస్రయం 

కలహించి 

నీపూపనిరా స్థూపనిర్హాణ 

మునర్భియుండు ననియు, దానినుండె నాగకులస్థుం 
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డు తస్క_రించియుంథువని యు. దనయాతాచరి 

(త్రమున |వాసికొనియున్నా (డు, 

రావుగిర్యా శమము;- మహాకవి కాళి 
దాసు మేఘుసండెశేమున మొదటిక్షోకమున వివరిం 

చినతావు. ఇట (శ్రీరాముడు. నీతాసమేతుం డె 

వసించినతావున దేవస్థానము గలదు. ఇంకను 

వరావాబే బెవస్థానముం లదు, రామాయణము 

ఉత్తర శ అధ్యాయమున శె వులగిరి యని 

జ్కొ .నంబడిన తావ్ట. మటీయు ని నిట నాగార్జున 

దేనస్థానమును గలదు. తోెల్తింట ఛంభుంకుం డీ 

తపంబొనర్చినశావు. బివి యన్నియు నొకకోట 

యందు గొండా పెనున్నవి. వెలుపల నొక పవిత్ర 

సరోవరము కలదు. అందు జలకములాడిన కరువు 

వ్యాధులు నివరి ౦ంచున(ట, మధ్య రాష్ట్రములలోని 

నాగపూరున కిరువదినాల్లు మెళ్ళదూరమున “రాము 

టిక్? అనంబడుచున్నది. (చిత్రకూటము చూ 

డుండు. అనూప దేశము చూడుండు.) 

రామగిరిసింగనకవి - ఆంధకవి ; 
అశక్వేలనియో, (దాహ్మణుండు. ఆప స్తంబసూ 

(తుండు. భరద్వాజసనో తము. తం|డి'వే రయ 

లమం(తి. (రాజము హేం[ద్రవరపురాధీశుండగు తొ 
_ అనపోతభూపాలుని మంగకియె, గోదావరి 

కుత్ర రతీరంబునందలి పెద్దమడికి అగిహారము నం 

డెను వితాముహునికే రల్లాడమంతి,. (ఇతండు 

తిక్క_నసోమయాాజి పొతునికమా సా | భర్త 
కాపురము క ఎహ్లానదీ తీరమందలి రావెలయ్మగ 

హారము.) పినతాత లేక సితామహాుని కనిష్టసోద 
రుండు గంగనమంతి, ప్రవితామహాని వేరు గుండ 

నార్యుండు. సింగనకవి కనంతయ్య, అబ్బయ్య, నా 

రయ్య యనువారలు తమ్ములు, 

రచించినవి ఫాగవతదశమస్క_ంధము (పిత్యే 

కపద్య కావ్యము), పద్మపురాణో త్త్రరఖండము వా 



'రామగిరినీము (సబ్బీనాడు 

సిష్టరాయమాయణము (ఆంధిపద్యములుగ) రచిం 

చెను, 

రామగిరిసివు (సబ్బినాడు);._.-దీనిని 
రామా।దిసీవు యని సింగకవి వాడియున్నా (డు. 
ముప్పభూపాలు. డేలినరాజ్యములోనిది, ఈనీము 

యందే యీసింగకవి కేయగహారము లీయంబడిన 

వంట. రామగిరి ముప్పభూపాలుని రాజ్యమునం 

(బధాననగరమని తోంెడిని. అనాం డీనీమకు 

శసట్బినా) డనిగూడం బేఠుంజెనంట. 

ఈనీవు నిస్పటినిజామురాజ్యములోని మంధెన 

(కాళేశ్వరము) ప్రాంతమునంగల ధర్ముపురము. 

(కటల వివ్షు'దేవళ మానాటిది క లదు జుట్టును 

గల |పాంతదేశవముని యనుచున్నారు. ధర్మపుర 

మునంగల నృసింహస్వామికిం గృతిగా *, _.ధరి 

పురనివాస దుష్టసంహార నరసింవా దురితదూరి 

అను మకుటముంగల నృసింహశతక్ష ము రచింప 

బడినది. 

రామదేశను:__ఈ వేరుగలరాజ్య మొక 

ప్ర డుండినదని తెలీయుటకన్న దీనింగూరి స్స యేమి 

యు 'దెలియరాకున్నది, 

రామునాద్దిల్లాః- అటవదేశములోనిది. 

చెన్న పురిరాజధానిం జేరియున్నది. రామునాధపుర 

ము (రామనాడ్ ) ప్రధానస్థానము, ఇది గొప్ప 

జమిాందారీస్థానము. సుపిసిద్ధమగు _ రామేశ్వర 

శేతిము (శ్రీరామనేతువు, పాంబన్పట్టణము 

గలరామేశ్వరద్వీప మిజిల్లాకుం జెందినది. దర్భ 

శయనముు నవపాపాణము, నీజిల్లాలోనివి, పర 

మక్కు టి సతి రర్సుటి యితరపట్టణములు, (నాటు 
ud గ్ రై 

కోటు శెట్టు-దేవకోట చూడుడు. 
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రామునామాత్యు (డు: ఆం|ధకవ్రల 
లో నాధునికులందుం _ బరిగణింపబడిన వాడు. 

నియోగి బావ్మాణుండు. తండ్రిపేరు తిమ్మరాజు. 

రచించినది గయోపాఖ్యానము, దీనికిం గృహా 

ర్జున సంవాది మని వాడదుకనాముము( గలదు. 

రానుసుపూరస్ఫపాలు(శు: 

"తెలింగానా బేశమేలినవాండు. (పిమారశాఖవ్రి 

యులు వూాడుండు, 

రాముసాలము:___ 
తొల్లింటి వంగబేశంపురాజధాని. (వంగ దేశము 

మూాడు(డు). 

రామఫలముచెట్టు (రాంభాళ(వుC 
జ్ ర్ ఒర జెట్టు:_ శ్రీరామ లక్ష్మణ నిత లరణ్యవాస 

'మొనర్చుతతి నీపండును (శ్రీరాముడు తెచ్చి 

యిష్టముగ భుజించుట సీవేరయ్యనని వాడుక గల 

దు. ఇటులనే నీతాఫలమును, లత్మణఫలమును 

గూడ పేర్షనందియున్నవి. ఆంగమున దీనిని “రY_ 
0౧ క. 

eat Red custered apple’ అని కొంద అనె 

దరు. వేర్లు సరిగా జెలియంబడకున్నని. రాంభాళ 

మనియు, రావమబాణఫల మనియు గు వాడు 

'చుందురంట. ఆహారోపయోగమగు ఫలము, 

దీనిప ండ్లగ్నీ మాంద్యము, ఛూల్క తలనొప్పి 

నధికముగ( దినుచుండినం గొంత కాలమునకు గల్లిం 

గుల్కందు చుననియు  గరక్కాయమురబ్బా, 
దీనికి విబుగుడులనియు. జెప్పుదురు, 

రానుమ్ని శులం:_ 

(రామానుజీయవై స్వవ సాంహాదాయ పరంపర 

చూడుడు). 
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రామరాజభూషణు(డు:..-భట్టుమూర్తి వంశనృకొవళి- 

(పబంధాంకమువారి వంశవృతము-రామరాజభూపుణుండు. భోట్టుమూా రి, పీరు 

'భ| టాజులు. కాపురము బట్టుపల్లె, 

(పబంధభాంక సింగరాజు 

తీమ్మరాజు 

వేంకటరాయ భూషణుడు 

మూారి రాజ, బట్టుమూారి 

లేక శారదామూరి 

కావ్యలంకార చూడామణి యనంబడు 

నరసభూపాలీయమును రచించెను. 

రామరాజభూషణకవి (పుబంధాం 

కము, నరూర్థిలాజం)-ఆర్యధకవులలో మధ్య 

కన్చలందుం బరిగణింపంబడినవాండు. మహాకవి 

యనివిరుదము( గలవాడు. వఏరిపూర్వాలకుం బట్టు 

పల్లె యనుగామ మగంహారముగ విజయనగర 

ప్రభువులచే నీయంబడినదంట. వారు కొడ్దిగనో, 

గొప్పగనో కవిత్వరచనయం 

చెప్పంబడినది గాని వారిగంథములు గానకుండమి 

దారి జేరినవార ని 

వారందటు బహుశః వాటుధారపద్యములం జెప్పు 

చుండువారె యుండనోపు, 

మూర్తిరాజు (శ్రీకృష్ణ్టరాయసార్వభౌాముని 

కాలమునం చుండెనో లేదో కాని యాయన 

యల్లుండగు రామరాజుకడ నాభ్థానక విగనుండి, 

యాయనను మెప్పించి, రామరాజుభూషణుం డని 

విరుదముంది యావేరం దబుచుం బీలువంబడు 

చుంట నిజనామము తగ్గిపోయి, రామరాజభూషణ 

నామమే వాడుకయి నేంటికి నీవేరుతోనే నాయన 

నెజుంగుచున్నాము, 

నూరపరాజు 

మూరి రాజు 
వావ 

రామరాజభూషణుండు 

వసుచరిత్ర రచించెను, 

ఏరి బట్టుపళ్లై యేదో సరిగా. జెలియరా 

కున్నది. బల్లారిమండలములోని పాలమండలసమిో 

పమున నొకబట్టుపల్లెయు, కడపమండలములోని 

పులి వెందలి తాలూకాలో నొక బ్బుపల్లైయుంగలను, 

"రెండు[గామములు భటాజులనివాసమువే, రెండు 

గానుములలోనివారు తమగా)మమే (పబంధాం 

కమువారి యగహారముగ నెలుగాతి చెప్పు 

చుందురు. పరిశీలన మిది జరుపందగివది. 

ఇంక నీకవిని నరసభూపాలీయము రచించిన 

బట్టుమూరి తేక ఛారదామూంరి తోం గల్పీ 

యొక(డే యని కొందబు తలంచుచుండిరి. ఇటీవలి 

పరిశీలనమున నాతడు వేజనియు, నిర్నురు పిన 

తండిపెదతండికుమూళ్ళనియు, నిద్దరు మూరి నా 
Re ఎఎం 

జనునామమే గలవారినియు. చేలినది. 

ఈకవి రచించినది వసుచరి,త, డి ష్ష్ వ 0 సుచ (త దీనిని (శ్రీకృష్ణ 

'దేవరాయునియల్లుండగు నళియరామరాజుసోదరు: 

డగు తిరుములరాజునకు6 గృతినిచ్చెను. 



రామరాజు రంగపు రాజుకవి 

రామరాజు రంగప్పరాజు కవిః 
అంధకవులందు మధ్యక నులలోం  బేర్కొనంబడిన 

వాండు. త్యతియుండు. సూర్యనంళము, ఆపస్తంబ 

సూత్రము. ఆకేయసగోతు9డు, గురువువేరు 

తిరుమల Sep కోనేటితిమ్మరాజు 

కడ నాస్థావకిప్, క్రీ వె వె. ౧౫౫౦ - ౧౫౬౦ [ప్రాంత 

శు 

ఈతండు రచించినది సాంబోపాఖ్యాన మను 

పిబంధము. దీనిని (శ్రీరంగనాథస్వామికిం గృతిగ 
సమ్వ్పాంచెను, 

రాసులక క్ష్మణద్యాదశి: 
జ్యేప్టశుద్ర ద్వాదశి, (పండుగలు చూడుండంఎ 

రామానందవముతము:..__ 
(ఆశందమతము మూాడుండు.) 

రామానందు(డు:-- ఈ మహనీయుండు 
గొప్పపుడ్తుండు, కాళీ పాంతమున గొప్పవిష్షు 

భకుయై యుండినవాఃడు, కీ. వె. ౧౮ శతాబ్ద 

మునాటివాం డందురు. ఈతండు బోధించినది 

వై ప్తనమకమే యనిపించును. ఈమతస్టులు గోవీ 

చందనమును అెన్నలపిరుముణివలనే మోమున 

ధరింతురు, శ్రీరామభకి పీరెకి మెండు. వీరికి 

భక మాల మొదలగుమతే (గంధములు కలవంట. 

ఆగా(పాంతేములను, నొంతవణకు గంగానదీతీర 

మునను, నీమతీస్లులు గాననగుచున్నారు. రామా 

నందులకు. గేల; నిఠలపంత్ మొదలగువారు 

పం డెండుగురు ముఖ్నశివ్వులు కలరని చెపషుంబడి 

సిరిముతీ మున we ఇహ 

లన. ఈమతేస్థులు ఎ రాగులవలె నుందురు. 

కబీరు తురక యని శామానందగురుం గాత 
నికి మంతోగపదేశ మొనర్చకుండె నంట, ఒకనాయ 

డామహాత్నుండు తెల్లనారురూమున మేల్చాంచ్చి, 

గంగాస్నానమున (కాశీపట్టణమున) కొకఘుట్టమున 
దిగుచుండం జీకటియందుం గానక నటం జల్ల దన 

ములై న సోపానముల'పె ( బరుండి నిద్రించుచుం 
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డిన కబీరువై నడూగిడ్సి “రామరామి యని స్మరిం 

చుొని, మనుష్యునిం దొక్కితినని సళ్చాత్తాప 

మందం గబీరు మేల్కాంచి “సామి! శిష్యుం 
డను. కబీరు నాపేరు. ఇది నాకు మంతో౨ప 
"దేశము అని నమస్క-రించెనంట. ఆతనిగుగుభకి కి 

రానూనందులు మెచ్చుకొని రమ్మని యాతని 

జలక మాడంజేసి రామనామము ముపబేశించెవంట, 

కబీరును గొప్పభక్తుడౌట ఇాల వేరంటె నంట. 

రామానందులు రచించినముతమున “కానందమతి 

మనియెదరు. రామానందుని యానందవుతమున 

జూతిభేదము గలదు. శాన్కి కబీరు బోధించిన 

మతమున జూతిభేదమును నిరసించెనంట. 

రామానుజీయ వైష్ణవగురుసాంప 
దాయపరంపర;___పనవిత్రవంతమగు నీరామా 

నుజీయ వై సృ్వవమతరహస్యము లాదిని పరమా 

త్ముండగు శ్రియఃపకియే _ (విష్ణుటేవ్రడేే శ్రీ 
(లట) దేవికి నుపచేశించిరనియు, వారు వివ్వ 
శ్వేనునకును వారు శఠకోపులకున్కు వారు నాద 

మునులకును, వారు పుండరీకాశులకును, బారు 

రానుమి(శులకును, వారు యామునాచార్యుల 

వారికిని (యామునముస్స, వారు సరాంకుశ దాసు 

గారికిని, వారు రామానుజజగ ద్రేశికనకును (వీరినే 

యతణిరాజు లనియు నడయనరు లనియు నందురు 

నుపబేశించిరి. 

రామానుజస్వామి ణవాళమహామునుల 

రప బేశింప, స వారు పిదస బేఠస్టు 

లవంబడుచు. బేశికపరంపరలుగ నాచార్యపురువ్వ 

లుగ న న్నారని తెలిగెడిని, 

రామాయణవుంతయు విని రాము 

నకు సీత యెమగునని యడిగి నట్లు: 
(ఆంధిళోకోక్ష్ర 

రామాయణము; సూర్యవంశయు 
రాజలయొక్కయు నందు ముఖ్య ముగ శ్రీరా 

మునియొక్క-యు చరిత. ఇది యితిహాసము. 
సంస్కృతమున వాల్మీకిమహర్షి చే రచింపంబడినదిం 



రామావరుల కొండుభటుకని 
యి ట్ 

హిందీభావళోం భులసీ దాసనుభక్ను. డనువదిం 

చెను. ఆంధమునం బెక్కం[డ్రు వాసిరి. దీని నాది 
కావ్య మందురు. ఇది బాలకాండము, అయోధ్యా 

కాండము, అరణ్య కాండము, కివ్కీ_ం౦ంధా కాండము, 

సుందరకాండము, యుదకాండము, ఆకర కాండ 

ము ననియేశుకాండములుగ నున్నది, (గంథసంఖ్య 

౨౪౦౦౦. ఒకొక వేయి ముదటిక్లోక ము గాయత్రీ 

మం(తావరములలో నొక్కొక యశరముతోం 
(బారంభింపంబడ్ గాయతీ)రూపమని చెప్పంబకు 

నుద్ద ంథము. 

రామావర్హుల కొండుభట్లుకవిః.. 
ఆంధిక వులలో హాధునికులందు? బరిగణింపంబడిన 

వాడు. వెలనాటి బాహ్మణు(డు. హరితసగో| తము, 

తండ్రిపేరు నరసానధాని, తల్లీ అక్కమ్మ. 

రచించినది కపిలగోస సు ఇది యాధ్యా 

త్నికవిద్యా ప్రతిపాదకము. దీని నహోబల న్నసీంహ 

స్వామిక గృతిగ సమర్పించెను. 

రామావతారహస్తము (రఘుూవ రా 
వతారహసము:- _(వాస్తాభీనయము చూ 
దుందు, భరతశాస్ర్రము చూడుడు.) 

రామ్బ్గో తంము- భృగుసంతతి;- 
(ర్తి ) పే.ణగణము చూడు(డు.) 

ర్యా మిదీ ంపసము:- 
(లోవరుబర్మా దేశము చూడుడు.) 

రాష్ట్రూాకం_$-మధ రాన్ట్రములలోని నాగ 
పూరున కుత రముగా ౨౪ మైళ్ళదూరమ-ననున్న 
(శ్రీరామ వెతిము. ఇచట ననేకదేవాలయములు 

గలవు. పురాతనయుచేవళము హేమర్ పంతుక టడ 

ముగ నున్నది, శ్రీరాముం డరణ్యవాసమునం 

సొంతకాల మోపర్వతము సె నుండెశంట, ఈ సాం 

తముననేగల “అంబాలా గాగమముకడనున్న 

పవితి'సరోవరమున నేపేట లవజనులు గూడు 

గొప్పస్నానయాత) జరగును, తమలపాకు లిట 

నుండి విసారముగ నెగుమతీ చేయ(బడుచున్నని, 
కొన్నిగనులును గలవు. 

2722 రామేశ్ళరదేవస్తానము 
శ 

రామునిరాజ్య ము: భరతునిపట్టణ 
వము:.__ధర్మపరిపాలనము, సౌఖ్యజీవనము, గల్లి 

యుండుటం 'దెలుపుట కిఉ కిని వాడుచున్నారు, 

రాముని రాజ్యము ధర్మపరిపాలనమునకును, భర 

తునిపట్టణము సౌఖ్య ములకును జబరందియుంట 

సుప్రసిద్దము. 
రామునివంటి రా జుంటి అంజనేె 

యునివంటి బం టవ్వుడే యుంటా 
డుం (ఆంధతోకొ క్ర) 

రా మెటిరియల్:. చాణిజ్యపరిభావ 
యంద బతి , ఉన్ని యినుపరాయి మొదలగు 

సరకులరు (రా? (Raw) అనియెదరు. “పనిచేయ 

బడనున్న యని యర్హము. 

రామెశ్వరదేవస్థానము: 
సిద్ద న. రామనాధమె కతలింగము 

మహాదేవి మమొనర్చ (శ్రీరాముండు (ప్రత్భి.౦చె ౦-చెనని 

(శ్రీమదాొమాయణమునం జెప్పలుడినది. ప్రిట 

యాత సారంభింప దగిన తవు లవ్మణతీర్ణము. 

పో 
3 

నతా 

ఇది యొకవాటి చెబువు, లత్మణప్ర)తిన్థి తినీ తశివలింగ 

మిటః గలదు. అన్నితీవ్లము సము(ద్రము ఎలో నివు, 

దే; "లయముమొక్క తూర్పున నన్నది. 

'దేవాలయావరణముననే మాధవతిర్ల్వము, నల 

నీల గవయ గవావ్సీ గంధమాదన మహలక్ష్మీ 

గాయి నావితి సరస్వతి శక్ర శివ సాధ్యామృత 

శంఖ గయా గంగా యమునా సూర్య చల్మద్మబహ్య 

షం. సర్వకోటితీర్ధములును గలవు, వంక 

ననేకళీ ఆర్ధములుకలనుగాని యంతముఖ్యములుగావు. 

చేవాలయమున ౬ బెక్కు-నీనలింగములు గలను. 

అవి పితిష్టం జేయ(బడలేదు. ఆంజనేయపిలిప్మిత 

విశ్వునాధలింగమును ముందు దర్శింతురు, (శరా 

ములనాటివని చెప్పుచున్న రెండుస్ఫటికలింగము 

లీదేవన్గానమునం గలవు, ధనవంతమగు దేవస్థా 
నము, పనికి Shoes రాయబడి నలుంబదివేల 

స్యములు. (ధనుష్కోటి చూడుండు). దేవా 

లయము, మంటపములు మా ములు చాలంబెద్దవి. 
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రాయనిగో[తను 

రాయనిగ్గోతము:. 
(ఆశేయగణము చూడుడు.) 

రాయలసీవుః.__ బళ్ళారిజిల్లా, యనంత 

పురంజిల్లాలలోని, బీర్ల విజయనగర (పాంతబేశ మును 

“రాయలనీమి యని వాడుచుందురు. జీర్ణ విజయ 

నగర మేలినభూపాలురకు “రాయలు” బిరుద 

ముండేను., 

రాయల్కమోషన్ (Royal Commi. 

s0in:—_ ఒకప్పుడు దేశమున( (బభుత్వ మవలం 

బించిన విధానము. పిజాభిపొయమున కనుకూల 

పడక యాంతి కలుగును, లెండువిధముల యభి 

పాయములు గల్లియుండినం _ బార్హ మెంటునందలి 

'యేహొసునకు. జెందిన యేసార్టీ వారె నను, రా 

యల్కమోషను నిమ్మవని కోరవచ్చును, ఎక్కున 

పాముఖ్యతం గలవాటిః రాయల్క_.మూవనును, 

(ప్రాముఖ్యత కొొంచెముగం గలవాబట్లకు డిపార్టు 

మెంటల్ విచారణయు (Departmental en- 

query) ను కర వ్యములు. 

రాయల్ కమోవన్ వివారణం జేయుటకు, 

వినుటకు. దాము సమనులు (Summons) 

నవసరవమగు నెడ. బ్యమాణముం 

"జేయించుటకు (to adrminsteoatte) నథి 

కారము గల్లియుండును, దీని కగువ్యయములు 

పంపుటకును, 

పార్ల మెంటుసభ్యులసమ్మతుల_పె నుండును, మటి 

యు దీనీ కవసరమగు నుద్యోగుల (establish- 

101) ను (ప్రభుత్వమువారి యుద్యోగ కొలనుండి 

యొసలంబడును, విచారణపై ని కమోషనరులు 

తముతవమ యభిప్రాయనులను కలసి దానిని 

వేజటుగ (వాసి సమర్పింతురు, పార్ల మెంటునం 
దాయభ్మిప్రాయములను చక్కగా  యోజంతురు. 

గాని యటులనే శాసింపవలయు ననునిబంధన 

మాత్రము లేదు. 

2724 రావణ ను 

రాయసం వేంకటపతి కని:_ ఆంధ 
కన్రలలో మధ్యక వులందుC బరిగశింపంబడినవాండు, 

ఒక జ్య అద సాఫ్ ఆశ్వేల నియోగిబాాహ్మణుండు. వశీవ్పసగి (త్రము. 

తండి) పేరు అక్కిరాజు, 

ఈకవి “లతీనిలాసి మను శృంగార పబంధ 

ము రచించెను. ఈకవి యార్వీటి కరంగనాయుని 
యాజ్థానవిద్వాంసుండు. ఈయన _ పరిపాలనము 

క్ర, వె. ౧౫౭౨ మొదలు ౧౫౮౫ వణకు. ఈ 

తనిరాజధాని “పెనుగొండ (అనంత పురముజిల్హా, 
౧౧ 

ఈతనితండి) వసుచర్శితం గృతినొందిన తిరుమల 

రాయలు, 

రాయి గ్రుద నెల? చెయ్యి న్వ్వ 
నలి: 

(ఆంధ్రలోకో గ్ర 
రాలవిగో| తము: 

(గుళిక గణము మాడు(డు), 

రావణకుమారతం త్రవైద్య ము: __ 
(కుమారి కంత) ఛభాలవై ద్యము మూడుండ్య 

రావణగొో తము: 
(పము గణము మూాడుండు). 

రాసణ పతిష్టి తరినలింగము లొటు:- 
(పట్సివలి*గ ములు చూడుండు.) 

రావణభోపతి:._ 

(దళక (తుడు మాయంను. ) 

రావణమ్మ తతిథి:._..లంకారాజ్య మేలీన 

రావణభూపతిని సంగరమున శ్రీరాముం డాక్వీయుజ 
శుద్ధ దశమి (విజయదశమి ని నిహతుం జేసిన 

టుల ను త్తరహిందూస్తానమున నా విజయదశమి 



దివసమననె రామలిలామహోోేళ్చ వము నెజఫ) 

యం న్నారు. 

రావణహందము, రఖస్టల్ సరస్సు:= 
హిమాలయమునం గర్లాళీనది కవ్వలం గైలా 

సశిఖరముకడ నూనససరకోవరముతో సరిగా 

నాపక్కనే యీాసరస్సు కలదు. రావణభూపతి 

యాశమ మిటం గలదు. నొప్పతపం బొనర్భి 

పరమేశ్వరునుండి మహాబలమగు నొకశీవలింగముం 

బడసెననియు, నాలింగ మిపుడు గోకర్ణ మున 

(దక్నీణ) మహాబలేశ్వరలింగమనం 'బేర్వడిసియున్ను 

దనియు . జెప్పంబడినది, 

స ee Wa 

మైళ్ళ వెడలుపును గలిగి మధ్య నొకపర్షతము 

దరిని గార్టన్తాంగ్ (గోస్సలు) మఠముం గల్లి యుం 
కా ది 

డును. పర్వతమున నాళశ్రమముకడ శిలావిగ)హ 

మొకటి రావణునిది కలదు. మజియుః గై లాస 

నీఖ్టైరో మున హోమకుండ మనంబడుతానున రావణ 

తపస్టానముం జూపుదురు, ఈసరస్సునకు వెలుపల 
థ్ ~ 

నీటియూటలనుండియే శత దు (సక్లైజునది) (ప్రారం 

భ మగును, (అనవతప్త సరస్సు మాడుండు), 

వల రం) రల టా ju re 
శక, క. 

రావణా సురు(ఢం:__ రావణు డసురుం 

(దేనతలకునై ర) డగుట రావణొసురుండని వాడ 

బడెను, ఈయన దై త్యుండని చెప్పబడినది. కశ్నప 

సంతతివాండు, గొప్ప శివభక్తుడు. వేదవేత్త, 

అందు సామవేది యని తెలియుచున్నది. ఈయన 

లంకా రాజ్యము (సింహలద్వపమ్యు సక్ నయతి 

రాజు, ఈయనసోదరుండు విభీషమణుండు, కుబేరుం 

డన్నగా రని యనిరి గాని బహుశః ఆయనయ్సు, 

సీయనయు నేకోదరులు గారనియ్యు వీనతండీ పెద 

తండిపిల్ల చేసూ యనియు దోంచెడిని, రావణ 

భూపతిరాజ్జి చేరు మందోదరి. విథిషణునిభార్య పేరు 

341+ 

2725 ఐవక్రాసురుండూ 

సరమాచేని. విభీషణుడు (శ్రీరామభక్తుం డై న 

వాడు, ఐనను రామేశ్వేర'దేవస్థానమున విభీషణ 

పికతిస్టీతమని యొకశివలింగమును జూపుచున్నారు. 

ఏరి కింకను కుంభక ర్లుడను వే బజొకసోదరుం డుండి 

నటుల6 'దెలియుచున్నది. కుబేరుడు గొప్ప వవ 

భాక్కుండు. అలకాపట్టణరాజ్య మేలినవాండు, కొం 

తకాల ముతరదికాఇ+లకుడుగ నుండెను. అస 

మానధనవంతుండుగ నీశ్వర[పసాద మందిననాండు, 

యతవ్వుల క ధినాథుండై. యుండిననా:డు, 

మాంధాతమహీవాలుండు తన తపోబలమున 

మానససరో వరమును పితివ్వించి, దేవతలకు బని 

త్ఫస్నానతిర్థముగ నొసంగి యట నొకపర్వతకంద 
@ 

రమునం దనభాెతీక శరీరమును ఏడి అసుల వదలి 

వేయ రావణభూపతి తానును, రాశుసుల కొక 

పవితిస్నానలిర్థము నేర్చజచి, కై లాసగిరికడ కరి 
యి దు 

నూనససరోవరము[ప్రక్క_గనే “రఖస్థల్ * రాక్షసతల 

ము, అనయా (రావససరోవరము) నేర్చజచ్చి దాని 

పవిత్రతకై గొప్పతప మూచరించి పరమేశ్వరదత 
వూ —0 

మపహాబలశివలింగము నట నుంచకం౭ డనలంకా పురికి 

గొంహోవనెంచి మరలి మధ్యమాక్షిమునం బశ్చీవ 

సముద్ర తీరమందున్న లామిణారీనదీతిరమందలి 

సోకర్ర నునం దుంచి, తాను శివపూజ నెజుప నది 

యాగేక ర మున స్లిరపడెననియు, దానిని విస్నేళ్య 
న్ య 0 

రుం జొకపండితుం బోలి వచ్చి జేయిం 

హెననియు( జెప్పంబడినది. ఇంక నీయన సింహాల 

మున. “వొందా యనంబడు తావుకడం గోటిశిన 

లింగముల. బూజించిన 6 డందారు. ఈమపహారా 

జెన్నిగ౦థముల రచించినవాంణ గాని యికొ-_ల 

న “రావణకుమూరతంత్త” మను బాలచికిత్సా 

గంధ ముకటియు, రావణభుజంగస న మను నిరు 

వది దరణముల శివస్తోత ముకటియు మాత్రము 

గాన నగుచున్నవి. వీటినుండి రానణమహీపాలుండు 
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గొప్పశివ భక్తు సోంజేగాక మహాపండితుండగు వేద 

"వేత్త యని చెప్పంగల్లుచున్నారము. 

ఈయన _ శ్రీరామునిధార్యయగు సీతామహో 

“డేవి. జెబుంగొని లంకకు జేర్చెను, ఆమె యుక 

యశ్ కవృక్షముకింద వసించుచు ్రీరామునిరాక 

వై నిరీన్నీ ంచు చుండెను. (సీతా ఎలియా మూడు 

డు.) |శ్రీనాముం డటకు దండయా[త్ర వెడలి నీతం 

డెచ్చుకొనెను. అయుస్తమున రావణుండు నిహా 

తుండు కాంగా పస్తు 

కొెసంగను, 

డారాజ్నము విఫీషణున 

ఈరాకుసులు శీణించినకతన వీరికి స్వదే 

శస్థుల గునర(గ్ర్రీలయందు. గల్లిన సంతతివారలుగ( 

'జెప్పంబకుచున్న వెశ్తాజాతీవా రిపుశు సింహాల 

మున *ఫారంకళట్రీ యనంబడు నరణ్యనీమలందు 

వసించు చున్నారు. వారిబాలయగు వళ్లెబేవి న్వ 

కుమారుండగు కుమారస్వామిని బరిణయ మయ్యె 

నంమరు, (క శారగామా చూడుడు. నెనాజూత్ 

నారు చూడుడు.) 

నావణభూాపడికి మందోదరివలన నంగదుండు, 

ఇంద్భజిగ్తు, అక్షయకుమారుఃడు నని మువ్వురు 

సుతులు గల్లిరని చెప్పబడినది, ఈయనతోంబు 

లువ (వెలియిలు) శూర్పనఖ య నెదరు, జనన్గా 

ee ఏరి కొక సై న్యస్థాన ముండెడిదనియు, న 

వింధ్యారణ్యమం దిప్పటి నాశికాపుర్మపాంతనీవు 

యనియు 'జెలిసెడని,  మజియు నట సైన్యాధి 

పతిగా నుండిన ఖరాసురుండును చెటో 

"దెలియంబడకున్న ను, కి 

డేయని 'తెలిోడి 

సరిగా 

'రావణభూపతికిం దమ్ము. 

వి, సింహళమునందలి లంకాపట 

౯౫ మిక్కాలమునం గాననగుట లేదు. స్తేళతపారు 

సమ్ముద మాగక్రమించి తనలోనికిం జేర్చుకొనె ననె 
దరు. గ్రేట్ బేసిన్, విటల్ బేసిన్ అనుతావులయం 

డె త్తగు వీఠభూమిడె లంకాపట్టణము, శావణభూ 
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పతినాటి దుర్గములును ఉండెననియు, నవి కాలవళ 

మున గంగి, సము(్రాకాాంత మాయె ననియు 

నందురు, 

అబువది కోల్లోే, లక్షలో, లేక వేలుమాకత్ర 

మూాగాని, సై న్యమున కధిపతిగ నుండిన మాల్య 

వంతు డను రక్కసి నావణులి మేనమామ యంట. 

రావణాసురుని వల్లకాడు. ఇది 
యాంధ్ర భా పూసాం[పదాయార్గపదము. రావణభూ 

పతికాష్టము (చితి ఎప్పుడు నారనిదని యొకనమ్మ] 

కము గాన జల్లారనివై రముల నిట్ల నెదరు, 

పది కేవల మసందర్భ కార్యము. రావణునిశరీర 

మునకు దహన మనుటయీ యర్థము శేసపదము. 

అది నిత్యము నారిపోక కాలుచుండుననుట యసం 

దర్భము. ఇట్లయ్యు. జిరకాలమునుండి తీరనివెర 
Cn | eR 

ములకు “రావణాసురునివల్ల కాడు” 

యతతో వాడుచునేయున్నారు. 

అని యసూ 

రావణ్గో తృప: 

(వశిష్ట్రగణము చూగు(శు), 

రావజు(డు:.__అసురుండు. తండ్రి పుల 
స్తునికుమారుండగు విశ్శొవసువు. తల్లి సుమాలి 
కుమా రెయగు కై కె కసీ, భార్య ముయుని కుమారై 

యగు మందోదరి. సోదరులు కుంభకర్ణ విఫీవ 

ణులు. తోయిట్టువ శూర్పనఖ. ఈమె విద్యుజ్లి 

హార్టండను యసురుసిభార్య. కుమాళ్ళు ౧ మేథు 
నాదుండు (ఇంద్రజ కిక, ౨ అతికాయుడు ౩ మ 

హాోపారు ఏడు (మహాకాయు(డు), ళో చేవాంత 

కుడు ౫ నరాంతకుడు ౬ తశిరుడు నను 

ఈతండు (శ్రీరాముని రాణియగు 
సీతాదేవి నపహరించి యాయనవే నిహకతుండె న 
వాడు, లంకారాజ్య మేలినవా(డు. శివభక్తుడు. 

వారలు, 



'రావలిగో త్రము 

గోర్ ర్ల మున మహాబలశివలింగమును గై లాసంబు 

నుండి తెచ్చి పితిష్టించికవాండు. అందునవై 

శె లాసశిఖరముదరిని రావణహదము లేక రాకుస 

తలము (రఖస్థల్ ) సరస్సుకడ నాశమము( గుదు 

ర్పుకొని ఘోరతపం బాచరించినవాండు. గొప్ప 

విద్వాంసుడు, రావణభుజంగస్తోతమును రచిం 

చినకవి, దుర్మార్లుండు, అతిబలాథ్యుండు, తప 

స్పంపన్నుండు, 

రావలిగోత 9వము:___ 

(లౌగావీగణము చూడుడు.) 

రానిచెటు (అశత్రవృ క్షనము) పిప్పల 
రు ఇ ఆజ 

ఇ ; త్తి ఏ వృక్షము:---రావిచెట్టు హీందువులకుం. బనితి 

వృతుము, చల్లని నీడనిచు ) చెట్లు, చెజువుగట్టు 

లసె నాటి నీడకె పెంచుదురు. దీనిమొదలున 

నారాయణ (చెవు స యశ్వేళ్ణనారా 

యణుండని శేరిడి పూజింతురు, రావి చెట్టును, 

వేషాౌటుము సొకచఛోట విడి పంచి కెంటికం బరి 
ఉట 

ణయ _ మొనర్చి, వీధిదంపతులుగం జూతురు, 

తొలి రావి చెబ్లమధ్య వొరకుటంచేసి సీప్పలాదు 
౧౧ (ag) 

డనుబిపీ యా వే రంబెను. అమహానీయుని తప 

శ్భకి౫గ నుద్భవించిని కృత్య యనంబడుళ కిని 

సముద్భోస్నానము లౌనర్సునారు “కిప్పలాదా 

త్సముత్సన్నే కృక్వే లోకభయంకశే! సై కతం శ్రే 

మయాదత మాహోరార్థం పృకల్సితి” మ్శుని 

కొంత యిసుకను సముద్రమునం బడవై ది యనం 

తరము స్నాన 'మొనర్హురు, 

రానివెటు తెలరాని, మెజరావి యని ద్వివి 
య ౧m es 

ధము, తల్ల రావి బాలా యరుదై నది. బల్లారి 

మండలములోని పోోసువేటదరి హాంవివిరూపావ్నె 

శ్వర దేవస్థానమునకు నెనుకం దొల్లింట విద్యారణ్య 

యతీశ్వరు. జొక  తెల్లరావివెట్టునీడను తపం 
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బొనరించుచు౨డెనని “చెప్పబడినది. ఆముసలికావి 

చెట్టు నేటికిని గలదు. అది తెల్ల రావి. రావిః 

యందు డెఫరాని యెక్కువ పనిత్రవుతమవియు, 

నెల్ల రావియందు వైద్యగుణ బల మధికమవియు. 

జెప్ప బడినది, 

రావిచెట్టునకు లాటిన్ భామయందు Ficus 

Religiosa అనియు, «of. Peepul tree 

అనియు, సంస్కృతమున అశ్వోన్థః, అశ్వద్ధి సవిత 

కః, పవితా, పీప్పలః అనువేర్హును గాననయ్యె 

డిని. ఇంక నశ్వేసన్ని భా యనినం గండ్ల రావియని 

చెప్పుబడుటచే నిం దదియు నొకజూతిభేదమే యని 

తోంచెడిని. 

రావి చెక్కర సకపాయ ములు [వణములు, పుండ్లు, 

గజ్జి చిడుము, తామర, తీట్క విసర్సి మొదలగు 

చర్మరోగముల పరిశుభ్రపజచి మాన్సుంగానం గ 

పాయముతోం గడుగుదురు, పుక్కిలించిన నోటి 

పూత మాన్నును, నోటిరసంపుంబట్టు వదల్సును. 

లోనికి గూడ సీయవచ్చు నందురు, జ్వరము 

హరించి, మేహాశాంతిం గల్లించి చేహపుష్టి నిచ్చు 

నని చెప్పబడినది. రావిచిగుళ్ళరసము పిరేచనబద్ర 

ముం గట్లంచుంగాన, ర కృగ్యూహణి 

గ౦హణివిరేచనములకు లోని కిత్తురు. _ చిగుళ్ళు 

నూరినముద్ద నమలుచు దంతములుం బట్టయుండు 

నతిసార 

న టుంచుచుండుటవలన దంతములు పటిమ చెడక 
య 

గుదుళ్ళు గట్టపడును. రాపఏపం శ్రామవాతము 

"రేంపును. రావిపండ్ల నెండించి చూర్ణ ముంచేసి లోని 

కిచ్చిన నుబ్బసంపుదగ్గు నివారణమగుననియు, పురు 

వులకు సీర్యవృద్ధియు, (స్రీలకు నంధ్యాత్వు నివా 

రణమును గలునని చప్పంబడినది. ఎండీంచిన రావి 
౧ 

విత్తుల చూర్లము తళ్వేప్రకృతిని మార్పుననియు, 

'ముహశాంతించేసి, పీర్య వృద్ధిని గల్లించి బల మొ 

నంగుననియు( జెప్పంబడినది. రావిపండూ గల్లించు 
య 
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నామవాతదవోవషమునరకుం బరిహారము సర్వుచెట్టాకు 

కపాయముని చెప్పబడినది, 

రావినాటి తిప్పన్నకవి (తివురాంత 
కుడు): ఆంధికవులలోం బూర్వకవులలో 

నొక్కండుగం జెప్పంబడినవాండు, ఈతనిం ద్సిపు 

రాంతక దేవుండనియు వాడుచుండిరంట. తతండు 

“పేమాభిరామి మను సంస్కృతవీధినాటకము 

రచించినట్లును, దానింబట్టి వినుకొండవల్ల భరాయ 

కవి తెలుగున గీడాభిరామ మను వీధినాటక 

మును రచించినట్లును చెప్పబడినది. 

ఈమహానీయు(డు నియోగిబ్రహ్మణుండు. 

ఈయన యింకను రచించిన యాంధ్వ గ్రంథములు 

కిపురాంతకోదాహరణము, మదనవిజయము, 

చంది తారావళి, అంబికాశతకము ననునవి, 

త్రిపురాంతకొ దాహరణ మొకొ్క్ళకవిభక్ష వింత 
మున క కొ_కపద్యముత ర్వాత నొక్కొక్కకళి 

కను తరువాత నొక యుత్క_ళలికను గ్ల 
యుండును. ట్రేగంథముల కదావారణ[గం 

ఛము లలిపెరు, ప్ర బంధపద్యరచనలకుం బూర్వ 

మిగంథముబే యాంధ్ర) వాజ్ఞయమున, బౌము 

ఖ్యత వహీంచియ.౦ఢ నని. అనెకచాటుధారపద్య 
ములు రచించీనవాండు, 

రావినది (రవి లేక మైైరావతీనది):-- 
(పరూష్తీనది చూడు(డు.) 

రాశ్యాధిపకూటము (వర్హకూటము):- 
జ్యోతిష! శౌస్రుమునందు ప్రవ ఇ యెన్ని కలం 
గూర్చి వివరింపంబడినం బం. డెండుకూటములలో 
నొకటి, (ద్వాదశకూటములు మాడుడు) 

కొర్కా_.టకొరాకి, వృశ్చికరాశి మోనరాక్సి, 
(బాహ్మణవర్ల రాసు లనియు సింవారాశి ధనూ 
రాక్స్ తులారాశి తుకత్రియవర్గ రానులనియు, మేవ 
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రానీ మిధునరాశి, కుంభరాళి, శ్వ రాసు 
లనియు, నృషభో కన్యా మకరరానులు శూ దవ న 

వ్టి తారతమ్య 
మెజింగి వధూవరుల మెన్నికల నెజవుట శయ 

మనియు నీయొన్ని కకు రాశ్యాధిపకూటమనియ్యు 
వర్త కూటమనియు వర పొంతనమనియుం బేరని, 
౯ ac) ౧ 

చెప్పబడినది. 

రాసులనియు. 'జెప్పం బడినవని, 

రాశికూటము (లేక రాశనిపొంతనము):- 
బ్లో రీతివశ్యా స్త్రమునందు వధూవరుల యెన్ని కలం 

గూర్చి వివరింపంబడినం పం] 

నొెకటి, (ద్వాదశకూటములు చూడుండ్సు. స్త్రీ 
రాశినుండి పురుమునిఠాళి రెండవరియనమ్భత్యు ర 
పంకెండై న చిరాయున్రు మూయ డన దుఃఖము, 

పదక ౦జై నసుఖ[ ప్రదము, నాలుగై న దారిద్ర్యము, 

పదియైన ధనయోగముు, ఐదైన నశుభాపదము, 
తొమ్మిది న శుభప్రదము, అజెన సంతాననా 

న్స్మ్వు, ఎన్మిదెన 

మాంగళ్యము. 

పురుష" శినుండి శ్రీకి సర్మణెలై న మృ 
త్యును ౫ చిగాయవ్రు పనునొకంచై న 
నుఃఖము మాష వ సుఖము, పదియెన దం 

మా. 
యా 

ధనసంసద్క, తొమ్మిది యశుభ 
పదము, ఐ జన శుభము, ఎన్మిదియెన సంతాన; / ర చ 

సంతానపదము వయస 
ఖీ ల 

౦౪ సె 

(దము, నాలు7 న 
౧౦____ 

నాశనము, అజిన సంతానపదము వంయె ౫ 

మాంగల్యపిదము న ye Ben ప్పంబడినది, 

రాఘ్రకూటదేశము:__ 
(మహారాష్ట ష్ట్ర దేశము చూడుడు), 

ఖ్ రాష్ట్రకూటవంశనృపతులు:-_ విరు 
పదముగ్గురు నృపతులు. వీరి మొదటిరాజధానిం 
గూర్చి ఈ డెలియకున్నది. వీరి నుత్తర 
'దేశపుహిందీభాహయందు “రవహాతోర్? అను 
చున్నారు. వీరిమా౭ పురుషుడు దంతివర్శ యని 
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తెలియుచున్నది. చారితద్భష్ట్యా యోీాతేని నొక 

టవ దంతివర్మ యని ఇారితికషరిశో ధకులు వాడీ 

యున్నారు, 

౧ రెండవ దంతివర్శ: ఈయనకాలము నిష్కర్గ్ గం 

రాష్ట్రకూట వంశనృపతులు 
ట్ 

వణకు (మూండవకృషస్త్పరాజుపాలను రాష్ట్ర 
ణ టె 

కూటులకు, వేంగిణాళుక్యులకు నెడ లెగని 

యుద్ధములు విరామములేక శెండువందల సం 

త్పరములు నడిచెను, 

డెలియకున్నను క్రీ వె. ౭15 పొంతమని ౫ మూండనగోవిందరాజు:- ఈతండు వైన వివ 
తలంపంబడుచున్నది. ఈయన పూరి యగు 

వేరు ఖడ్తానలోకనదంతిదుగ్ష లేక దంతివర్మ 

మహారాజు, ఈతడు చాళ్తుక్యులం జయించి 

స్నతం తరాజ్యమేర్భ స త్నుకొనిన ముదటిభూపతి. 

౨ కాని యతనిని ఈతనిపినతేండ యకాలవర 

శుభతుంగకృష్ణరాజు (౧ వ కృష్ణరాజు) పద 

చ్యుతుంచేసి రాజ్య మా(క్రమించి తాను (ప్రభు 

వాయెనని చెప్పంబడినది. ఈతనికాలముననే 

రింపంబడిన (ధ్రువరాజుతమ్ముని కొడు కంట, 

ఈతని పూర్తియగువేరు. పిభూతవర్ష (శ్ర 

వల్లభ జగత్తుంగగోవిందరాజు, ఈతనికాలము 

క. వె. 2౮౩ _ ౮౧౪ అని చెప్పబడినది. 

ఈతండే మాల్య ఖేట [పుర] ముం గట్టి న 

రాజధాని నటకు మార్భ్చినవాండు. గుజరాతు 

"దేశము నీతండు జయించి తనతమ్ముండగు 

నిందిరాజు కిచ్చెనని చెప్పంబడియున్నది. 

రాజ్యము విని రమ, పశ్చిమసము(ద్రమునుండి ౯ ఒకటన _ అమోఘవర్ష మహావాజు:_ ఈతని 

యాంధి) దేశమున సగభాగముంగూడ నాకి 

మింప నీయన చక్యవర్నియనం బరంగినవాండు, 

ఈతనియనంతర మోతనిసుతుండగు రెండవ 

గోవిందరాజు సింహాసన మెక్కెను. 

5 రెండవ గోవిందరాజు... ఈయన పూరి యగు 

చేరు నిరుపమధృవరాజ గోవిందరాజు, ఈయన 

కాలము నిష్కర్ణ గం జెలియకున్నను ఎ). వె, 

౭౬౫ అని తలంపంబడుచున్నది, ౭20 వణకు 

చాలించిన చకగవర, ఈతండు మద్యపానోన్న 
తుంజె, విషయలోలుండె యుండువా(డని 
== రా చలనాల నీ 

పితీతి కలదు, 

ల పిదప ధారావర్ష, కవివల్హభ నిరుపమ(ధువ 

రాజు క్ర. వె. ౭20 మొదలు ౭౮౩ వణకు 

'బాలించెను, కాని యాయనకు. దం[డియగు 

3 వ నృపతి శెండవగోవిందరాజు పాలనము 

ననోో యంతకుం గొండాము పూర్వమునుండి 2 

యో గాని క్ర, వె. ౭౬0 నుండియు, ౯౬౭ 
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పూర యగువేరు నృపతుంగముహారాజ శర్వ 

అమోఘవర్త ణుండు, ఈయనకాలము (క్ర, వె, 

రో౧రో-౮ో౭౮ా అనలా నణువదినాల్లుసంవత్సర 

ముల దీర్భ కాలము, ఈమధ్య సీతం డొకతజిని 

జై నమతస్వామి [సన్యాసి] యె సింహాసనము 

వదలియు. దిరుగ సింహాసన మధిష్టేంచి పాలన 

నడిపెను. గాన (ప్రభుం శొక గంజేయయ్యు 

రెండుతడవలు సింహాసన మెక్కినవాండని 

చెప్పబడినది, చాళుక్యులతి' 3 యుద్ధము లదే 

పనిగ నడుచుచుండిన యాకాలమున (అనయా 

యుద్ధము ౭౬౦-౯౬౭) ఈతనిః (బుట్టున్రను 

కలినిష్ణువర్గనుని (ఇాళుక్య భూపతికిని 

కూతురు సుశీలామహోబేని సీతని సుతునకును 

నిచ్చి వీవాహములు జరిగియు, యుద్ధములాగే 

యిర్వురకు శాంతి కలుగ లేదంట, వీరి వైర 

ములు పోలేదంట, 

రెండవ కృవ్ణ'రాజు:. ఈత డమోఘువర్తుని 

కుమూరుండు. ఈతనిపూ రెయగు వెరు అకాల 



రాష్ట్రకూటవంశనృపతులు 
ల 

వర్గ శుభతుంగ క ఫ్రస్తరాజుఈతండు చాళుక్య 

శాతవ్రులను పూర్తిగ నొడించి, రాజ్యము 

గై కొను నాతడు శరణుజొచ్చి (ప్రాభేయప 

సనత్ డనే తిరుగ నాతని కతనిరాజ్య మిచ్చి 

దయం జూచనంట, ఈతనికి బిదప సీతని 

సుతుడు (శెండన జగత్తుంగనాజు రాజ్యపా 

లనము గ కొనమి మనుమండు సింహాసనము 

_ నకు వచ్చెను, 

నసనూండవ యిం! దరాజు:. ఈతనిపూ ర్రియగు 

చేరు నిత్యవర్హ యింద రాజు. తల్లి పేరు లశ, a 

దేవి, ఈతనికాలము శ్రీ వె. F౧౫4 ౯౧౮ 

అని చెప్పబడియున్నది, 

నొల్లన గోవిందరాజు; ఈతనిపూరి యగువేరు 
గ 4 అప ద ద యన్ 5 (పభూతవర సువర్ణ వర్ల “నృవలరిగ గోవింద 

రాజు. ఈతనికాలము క. వె ౯౧౮-౯౩౩ 
మ్ 

రాం చా అని చెప్పంబడియున్నది, ఆంధుండగు 

కప యీతనియాసానకవియె యుంచెము. 
mp (Vee 

ఆత(డు రచించిన గంథములు పంపభారతము, 

ఆదిపురాణము నన్నుగంథములు గాన నగుచు 

న్నవి. పిదప నీత వీనతండ్రి నాజ్యమునపి 

వచ్చి కొలందికాలము నూతము రాజ్య మేలా 

నంట, (ర గోవిందుడు ఆం ధచాలిక్య ఫిము 

నివే ఓడింంబడెనట. ) 

౧౦ అమోఘవర్ష వద్దగనాజు:. ఈతనికాలను శ్రీ 
య ౮6౮ 

౯౨ర.-_౯౩౭ అని చెప్పబడినది. (ఈత? 

జే యావీనతండి). 

పా 
వం. 

౧౧ మూడవ క ఎ్రన్షరాజు:_ఈత(డు నాల్లవగోవిం 

దునిసుతుండు, ఈతని పూరి యగువే రకాల 

వర్ష కిప్టరాజు, ఈతండు గొప్పచక్రవ రియని 

పించుకొనినవాండు. ఈయనకాలము కి, న 

౯౨౭ _ ౯౬౭౭ అని చెప్ప బడినది. ఈయన 
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రాజ్య మున కుత్త రమున గంగా యమునా 

నదులును దవ్నీణమునం  గావేరినదియు నెల్ల 

గాలు నుండినవి, రాజ్యము నొప్పయుచ్చదళ 

ననుభపించెను. ఈయనయనంతరము రాజ్యము 

బలహీన మె పటుత్వము. నోళల్చోయి, యాటు 
టా 

వత్సరము లశ నడిచ నందురు. 
౧౧ 

౧౨ నిత్యవర్ష ఖఫొట్టిగ 'దేనరాజు, ఈతనికాలము 

నొ౬౮ొ _ ౯౭౧ (నాల్దుసంవత్సరములు). బల 

రీంనవముగు పరిపాలనము నడవెనంట. 

౧౩ రెండవ కక్క_రాజు:.. ఈతని పూ రియగుసే 

ఈతని 

కాలము క్ర, నె. ౯౭౨ _ ౯౭౩ అని చెప్పం 

రమోఘవగర్గ నృపతుంగ కక్కు_ రాజు, 

బడినది. ఈతనికాలమున రాజ్య పరిపాలనము 

నావమమాతిముగ నుండి కడుదుర్చల మె, 
లో QO 

తుదకు బతేన మాయెను. ఈతంజే కడపటి 

గాన రాష్ట్రికూటసామాగజ్య ము కరి చ, 
లు J { 

౭౫౦ |పాంతేము లాగ్గాం గలి ౯౭౩ లో 
. లౌ 

న సమిం వెను, ఈ రెండువందల యిదువది సంన 

తృరములలోః: బదముగ్గురు భూపతులై శ 

వీరు మహారాషుిలు, రాజధాని పున రు నలం |) జధానా యిష్పాము 

“మాల్కే” డనువేరం బరింగుచున్నది, 

రాష్ట్రపాలిక: ఉగసేనుని యెదవ కు 
రు ర 

వైన. సంజయుని భార్య. 

రాష్ట్రసా లఅం(6౫4ు:._కంసుని సోదరుడు, 

రాష్పయగో తంము; 
(ఆపమన్యు గణము చూడు(డు.) 

రాస్ (Ras or Rass:-) 

Cape అ|గము, (Land portions మాడు 



“రాసులు 

రాసులు? 
(ద్వాదశ రాసులు మాడుడు.) 

రాహునపురవము:___ 

(విహారమహోటేవి చూడుండు.) 

రాహులగో (తమః. 

(సాహులగణము ూడుండు.) 

రాహూగణగ్మ్యో తము రది. యాంగీ 
రససంతతి. గాతమగణములోని రాహూగణ మను 

నుపగణములోనిది, ఆంగీరస రాహుగణ గాతమ 

యనియు, ఆంగీరస శాతమ ఆారద్వంత యనియు 

(బవరరూసములు, 

రాహూగణగ తము: 
(ఓ తథ్య ఉపగణము చమాడుడడు. 

రాహాగణగో తము:-- 
(శరద్వంత కపగణ ము చూకడుండు , 

రింగ్ ఫి వాణిద్బపరిభాపూపదము. Ring 

Speculation. న రకము చేయునారు కొందరు 

గూడి ధరను హెచ్చించుటకు గాని, తగ్గించుటకు 

గాని మాయాప్రయత్నము లొనర్చుతణే వారి 

కూటమి కీవేరు వాడెదరు. 

రింగ్లిడర్ [Ring leaderj:— తిరు 

గులా టొనర్చువారి నాయకు డనుట కట 

వాడంబడుచున్నది. అపాయకరమగు కాగితములొ 

సంతకము లొనర్పవలసి వచ్చివతటీ నందు. (బధాన 

నాయకుడు [ముందు సంతకము చెసినవాండు] 

ఎవ్వరో 'తెలియకుండునటుల నొకయుంగరమువలె 

నందరిసంతక ములు నృతాకార మేర్చడునస్ను. జేతు 

రంట. అందు మొదటిసంతక మెవ్వరిదో తెలియ 

రాకుండును. దానికి “RINE అనియు దానినె 

2781 రిఖేశ్వర (హృషీ కేశ) క్నేత్రము 

యకుండు ‘Ring Leader? అనియు నీడ క్రి 

యేర్చడినద(ట, 

రికంవా (కాళ్లు) క్ర [(తియులు:-__ 

(ప్రూమారళాఖక్షతిియులు చూడుడు). 

రిక్వెస్టునోట్ (Request note):— 
రు 

వాణిద్యపరిభాహాపదము. ప్రార్థనషృత్రము. త్వరిత 

ముగ చెడిపోవు Perishable goods, మొద 

లగువాని నోడనుండి Clearence వణకు నిరీశ్నీం 

పక వెంటనే దింపివేయుమనియు, సరకుల నొక 

గాశాన్నుండి వేరొకనోడౌనుకు (డ్యూటీ చెల్లీం 

పంబడక పూర(మే మారువమునియు నిఇష్నెెడి సారన పబడక పూర్వమే) మార్చుమనియు నిచ్చెడిప్రార్థ 
పృత్రములు. 

రిక్షగో తము: 
(భరద్వాజ ఉపగణము చూడుడు. 

జా రిక్షుశ్వర ( హృషీకెశ) క తము: 
wes 

పశ్చిమనేపాలమున వాల్చా రాష్ట్రపు గవర్నరు 

వసించుపురమగుపాల్చాకు వాయవ్యదిశేగా నెన్మిది 

'మెళ్ళదూరమున రిడి యనంబడు[గామము కలదు, 
an ఇ 

ఆటకు సమిీపముననే గండ; 

ఓకాల్టీ( ండకీ? నదితీరమున హృషీ కేశనారాయణుని 

దేవస్థానము కలదు, అది సుప్రసిద్ధము. రెండు 

పర్వతశిఖరముల నడువుగ గండకీనది మార్షముం 
జేసుకొని కొండప్రదేశములం గోసికొనుచు పివ 

సాల గామము 

[వట వాడుక 

ఫీంచు నుండును, 

లధికముగ దొర కడిని, 

శ్నేత్రము చూడుండు.] ఇది సాలగ్రామములు 

దొరకుతావులలో నొకటిగం జెప్పంబడినది. ఇట 

అత్తావున 

[ సారాయణినాల గ్రామ 

నరణ్యమయములగు శిఖరపి దేశము లంతటను 

గలిగిన దేవాలయములు లెక్కకు నూజిశవో య 

నునట్టుగాం గాననగుచు. గడుంగడు పని[త్రప్రదేశమె 
ఇక చా 



రిజర్వు 

దన రెడిని, బ్రిచట హృషీ. కేకనారాయణ దేవస్థాన 
మును జనులు ఖేశ్వరి మని వాడుదున్నా రు, 
ఇక్క-డివా రాదిని హృషీ కేశనారాయణ విగ 
హమ, చిన్న దిగనుండ్కి నానాటి కెదుగుచున్న దం 
దురు, ఫా 9వణళుద్దయేకాళదశి [శయనె కా థా యా దశి] ని విస్తుచేవం డీశ్న తమున నిదురించు కా 
రీక శుద్ద యేకాదళి [ఉళ్లానె కాదళి నీట మేలాం 

చుననియుం గాన నీశ్నత్రము కడుపనిత్రవంత మని 
య్కు యతు లీకేతమున జాతుర్యాస్యలం గడ్ 
వ వారిసన్యాసా శమమందు సంభవించిన దోవ 
ములు పరిహోారమగుననియుం జెప్పుడురు. యతుల 
కిది గంగాతీరమునందలి కాళీ శే తమునకన్న నతిగ్గ 
యమన శే త్రమని చెప్పబడినది, బాల పవిత్ర 
శ్నతొముగ నున్నది, హృషీ కేశ మున హరిద్యా 
రముకడనున్న వ్యామీకేశము గాదనియు, గండ్తీ 
నదీతీరంపు నేపాలములోని న్నే త్ర మనియు నెజుంగ 
వలయును, ఇది సొల[గామములుగల 'తాన్సలలో 
నొకిటిగ లక్కింపంబడినది. 

౧ సాలగ్రామ వ్ తము, 9 గండకీనది, వము 
_క్రీనాధ వేతిమ్సు, రో నాలగాామములు ౫ నారా 
యణి. (సాల(గామ శే త్రము చూడుడు 

రిజర్వు (Reserve). 

భాబూపదము. నిల్వయుంచినది యని యర్థము. 
‘Reserve fund’ అన హోసోనీమి తము నిల్వ 
య.౦చినధనమని యర్థము, ఒక limited com. 
pany యొక్క వొంతభాగమును వసూలు పబుచి 
గాని వసూలుపజుపక్రగాన్సి ఉంచివేని, winding 

వాణిజ్య పరి 

Up చేయుట కుపరోగించుదానిక్రి ‘Reserve 
capital’ అనివేరు, చేలము పారంభించు నధ 
మయు (కనీసపు ధరకు ‘Reserve Price’ అని 
వేరు, 

27832 

రిజల్యూషన్ [Resolution]: వాణి 
జ్య పరిభాపూపదము, ఏర ఏజుచుకొనినదని వ. 
ఒకసభయందు. జేయంబడినతీర్హానమున క్వేరు 
వాడుచున్నారు, 

రిజస్టరుడు (6865 16766 ):-- వాణిజ్య 
పరిభాపూపదము. హ్రభుత్వముయొక్క_గాని, అట్ట 
వర కము౯జేయు నొక సంఘముయొక్కగాని పు స్తో 
ములో భాదమునివిత్త ము నమోదుంజేయించుట, 
అపవంకతరిన్సుల్ర, వాటాలు మొ! దసావేజులను, 
ఉత్త రములను నిటులం జేయింతురు. | 

రిటనరా (Retenue):_వాణిజ్య సంబంధ 
సరిభాపూపదడము. దేశమందు (బచారవుులోనున్న 
నాణ్యములన్లు ముదిించుటకు (గా వెండ్ బంగారు 
బల్లీయను తెప్పించు వారికి, దగులు fright rate. 
(ఇవి తక్క_వరే ఫ్లుండును), 

౦టెయినింగువాల్సు (Retaining 
walls):— 

(గోడలుచూడుయు. 

రిడమ్స షన్ (Hedemption):—s:3uy 
పరిభాపాపదము. నదల్పుకొనుట. తనఖాఆ సినినద 
ల్పుకొనుట 

అనివేరు, 

‘Redemption of motguge? 

రిడిలు కనన్రమ్:._ (Riddle and 
Conundrum) పెక్కండ్రవిద్యాధికల్న్రు తము 
రెంటి నొకపే యని తలంచి పారంబశుదురు. 
'రిడిల్ి అనునది యొకపిళ్న, దీని కుత్తర మిచ్చు 
టకు దూరాలోచనమును నెక్కు_వబుడిబలమును 
నత్యవసరములు, వస్తుజ్ఞానము, లోకపరిచయము 
నెక్కు_నగాలవారా సరియగు (ప్రత్యుశ్త రముల: 
నొసంగ యోచింపం గలుగుదురు. వంక “కొని 

Ce మ్ అన నది విద్యాధికులు, శబ్బపరిచయజ్ఞానులు, 



రిడ్య్యూసింగు ఇంటు పొజిషన్ 

యోచింపషఃదగినది. రెండుమాటల కొకు యర్థ 

ముండినను తేక యొశేవిధమునం _బెకచ్చారణలోల్లి 

యర్థమున భీదముంగల (ఉ1016-2110793) నిగ 

సుాడువాటం గూర్చి వివరించునది “కొననిమ్” 
౧ TY | 

అ::బడును, 

కొనన్ష్రము లన్నియు రిడిల్పు కావచ్చును. 

క్రొనవ గాని రిడిల్సు అన్నియు కోొనన్ల్రములు కావని 

యెొబుంగునది. అనయా? గొన్ని రిడిల్చు కొనన్హ్రము 
డ్ 

లగుననియు, కోొన్సిరిడిలు రిడిల్పుగానే యుండును 

గాని కొనన్హ్రములు కాకుండుననియు నెబుంగునది, 

రిడ్యూసింగు ఇంటు పొజిషన్. 
ducing into posseion:—_వాణిజ్యపరిభాపా 

పదము. హక్కు.గల అసి ని స్వాధీనపర్చుట 'లేక 

స్వోధీనపర్చుకొనుట. 

రిన్యూ అల్ ఆఫ్ ఏ బిల్ (Renwal 

of a bill) వాణిజ్యపరి భాషయందు Renwal 

అనం దిరిగి వాయుట, ఒకహుండీని కాలము గడ 

పుటకుం దిరిగి వాయుట కీవేరు వాడుచున్నారు, 

రివు(డుః యదుమహా రాజుయొక్క_ 

నాల్లవ సుతుంయు. సోదరులు సహసి 
సా 

కోషును, నలుడు. 

రివ్యూటెడి కినర్ iy (Reputed ow- 

nership):- ఒకడు దివాలాతీయుకాలమున నత 

నిస్వాధీనమందున్న యాస్తులతనివేయనుతలంపు. 

రిఫరిః= 

(అఫిషియల్ చూడు(డు.) 

రిఫరెన్సు (Reference);_— నాణిజ్య 

పరిభాహాసదము, ఒకరియొక్క_ యోగ్యత, సామ 

ర్ధము, విలువ మొదలగువానింగూర్చి యింకొకరి 

నడిగి తెలుసుకొనుట, 

3424 

2788 రిఫెకన్ ధర్మము 

రిఫ్లెక్షన్ (Reflection) ధర్మము 

చేడియంటుపో టనంబశు invisible heat 

టకున్కు వెలుతురు (light) నకును ధ్వని (sou- 

nd) కిని, రిఫ్సై కన్ ధర్మము, రి ఫేకున్ ధర్మము 

నను ద్వోవిధములగు ధర్మములు గలను. ఈరిస్టైక్షను 

కును, రి(ేక్షనుకును గలభేదముల నెబుంగుట 

ముఖ్యము. రిస్టెకను వెనుకకు దిరిగి మరలుట 
(bending back) యనియు రిఫేవను భిన్న 

మై మరలుట (breaking back) యనియు 

నెబుంగవలయును, అనగా రిఫెకనునందు వెలు 

తురు భీన్నము గాక, ఆరంగు, లేక యారంగు 

బింబ మళ్లు వంగి వెనుకకు వమరలుటయిని భావ 

ము, (ర్మిఫేకును మాడు(డు). ఈరిఫ్టెమనునం దొక 

విధముగ రంగుం గలించు నేర్నాటు కలదు. 

రసాయనళొ, స్రువిదులు జగముందలి రంగులు రిపె 

కునునుండి కల్లినవే యరుచుందురు. ఒక l॥mi- 

nous పదాక్థమునుండి కల్గిన వెలుతురు దాని 

శదుటనుండు వేజ్ొక non-luminous పదా 

రము పె బడి దానికింగూడ నెదుటనుండు నింకొక 

non-luminous పదార్థ్భముపై 6 గూడం (బతి 

ఫలిందుట రిఫైెకునుగాం జెప్పండనది. దీనికి 

సాదృశ్యముగా సూర్యునికాంతి చం్మదునిపె (బడి, 

భూవిపై వెన్నెలగా |బ్రకిఫలింగుటయన చెప్పం 

దగినది. ఇందుసూర్య గోళము luminous body 

గను, చందగోళము, భూమిగోళము nunః- 

luminous bodys గను నెజబుంగవలసియుం 

దును. ఒకదీపమువెకుక నుంచంబడు రిపెక్షరుపై 

నాదిపంపుంగాంతులు పడి మెదుటనుండు గోడల 

శె గాన్ని [కిందిభాగము సెం గాని (పతిఫలించు 

చు నధికవెలుతురుం గల్లించుట రెపెషునుధర్ము మె, 

నిజమును పరిశీలించినం 'జెల్లనినెలుతురునం 

దనేకరంగులు కలసియున్నవి, సూర్యర న్ లెల్ల 



ఫోతును 

వెలుతురని 'పెక్కం[డ్రు కలంతురుగాన్సి యది పసు 

పుబచ్చ, ఎజుపు మొదలగు కొన్నిరంగులు కల 

సిన రంగని పరిశీలనలు తెల్పుచున్నవి, అగ్ని, 
అది కట్టంచుమంటలందు. బసుప్పు నెబుప్పు నాకు 

పచ్చ, ఊదా (Violst) మొదలగు కొన్నిరం 

గులు కలనియుండును. ఇట్టిరంగులు ఆ ‘lumin- 

ous bodys వెల్లడించుచుండునవియే, భూమి, 

చందు9ండు మొదలగు non-luminous bodi- 

65 నందు గాననగురంగులు luminous bodi- 

68 నుండి కట్లింపంబడి, రిపెక్షనుధర్మమునం చేరి 

యగుపడుచుండునవి. [రంగుల నిజతత్వము 
మూడు(డు. కీబోక్తాఫ్ ఇన్విజబుల్ హోక్వున్చు 

మూాడు(డు. లకి వ్ రి_స్టైక్టను చూడుడు], 
రు 

రి ఫాక్టను; 

(ఆని క్స చూడుడు 

రి'ఫక్ష! స (Refraction) ధర్మ సర 

రిఫ్రేక్షనుధర్మము రిఫెకునువలెనే _ేడియంటు 

హీటునకున్కు వెలుతురునకును, ధ్వశికింగూడం 

గల్లుచూండునడి, ఈరిఫతునునకును, రి ఫెక్షను 

నకును గలభేదము నెజుంగుట ముఖ్యము, 

(రొఫెతనుధర్శము చూడుడు.) _ ఆంగ్లారనాయన 
౧0౧ ౮0౧ 

శాస్త్ర వేత్త లవ ‘Refraction is breaking 

back’ అని విర్వచింపంబడినది. వెలుతురు భిన్నత 

నంది వేర్వేణురంగులుగనె గన్నడుట రిఫ్రేక్ష 
యా 

నుగా జెప్ప బడినది, మనము మాచుతటజేిం 

గన్సట్లు వస్తుపికిబింబము లన్నియు నించుమించు 
కు నో 

= ఇ ఓ రిల ర ఫ్రాక్షన్ | రొఫెవ్నుల ధర్మములోనే గన్నట్టు 

చుంట దీని నెజబుంగుట ముఖ్యము, 

రిఫెతున్ ధర్మమును సూ(త్రపాయముగం 

'జెలుప వీలుపడదు. గాన నుదాహరణపూర్యక 

ముగన్క లక్షలక్షణములం దెల్పు రీతిని వివరిం 

2784 ర్ఫ్రక్షన్ ధర్మము 

పవలసియుండును,  సర్వసాధారణముగ నలువది 

సంవత్సరముల లోపువయస్సున దృష్టి "బాగుండు 

తటి, నేతుముతో. జూచుటయన నొకవస్తువు 

యొక్క వెలుకురువింబము నేతింపు వెనుకభాగ 

ముననుంకు Retina or curtain of the 

676 సె కిజేరుట యగును. వెలుతురువింబమన 

వెలుతురునందలి రంగులనికూడ వేటు 

బనియుండదు, ఇట్టగుట స్సష్టమె, స్వచ్చమైన 

యావెలుతుకువింబ మగుపడుటబయే యగును, 

ఇది రిఫ్రేకునుధర్శమనియే చెప్పబడినది. నలు 

నదినత్సరములనాడు నేత)ముల కుం జత్య్వోారదళ 

పా్రొరంభ మగుకతన ధరింపసగు సులోచనములం 

దలి యద్దములు వచేయుపని రిఫి)కనుగనే శాప 

బడినది, 

వెప 6 

ఇంకను నిట్టివేయగు మకోస్కోప్పు (mi- 

Croscope) యంత)ములు, శులిస్కోపుయంతు 

ములు, లోనియన్షములు, నుజఘ్య_లాంతరు 

(Magic Lantern) ఆద్దములు వాటివాటి 

శక్ర సామర్యములకొలది రిక )కునుపనినే చెయు 

చుండునని -దెప్పంబడినది. అనంగా వెలుతురుకిరణ 

ములు లేక తరంగముల బగులందీసి నడిపించి 

వెలుతురుబింబములం జూపుట యను భావము, 

ఇంకను రిఖక నుధర్మము నాచరించుటయంను 

స్వచ్చపదార్థములగు సద్దములు, ఉదకము, వజ 

ములు మొదలగు వేర్వేణుపదార్థములకు వేర్వేణు 

సామర్థ్యము, లేక బలము. గలళర్తులు గలవని 'లేలి 

నది. దీని కుదాహరణముగ నీటికుండి చూచు 

తటి గల్లు రిఖతునుకంకు వజ్బమునుండి మూాచి 

నతణిం గల్లు రిఫ్రతును నధిక బలమె యుండు 

గాననే యు వెలుతురు భేదింపం బడుటం గల్లిన 

యాకుపచ్చ్క ఉోదాా , ఎజ్జవూడా మొదలగు 

రంగులు దానినుండి బలనుగ న్యావించుచుండె 



రిఫిత్షన్ ధర్మము 

డిని, గాననే వజ ముంత పికాశవంత మైం దన 

డిని. | 

న్ఫ్యూటను పండితుని ప్రిసిమ్ (Prism 

glass) అద్దము చేయుపని రిఫ్ఫతుననియు, నది 

'వేల్ఫేజురక ముల యద్దములు, వే ర్వేబుబలముల 

పనిం జేయుచు రిఫ్రేక్షనును నడుపుచుంట యను 

భనై కవేద్యమే. స్పెక్ట్రమ్ చేయుపనియు రఫి 

వను గాక వేరేమియుం గాదు. 

సూర్యగోళము మొదలగునవి భూవిం3ై నున్న 

వారికండ్ల కగుపడుటయందు రి పేక్షను అవస్థ నం 

దియే యావెలుతురుబింబ మిటకుం జేరి కన్సించు 

చున్నది, చూచుతజీ సూర్యునివెలుతురు బింబ 

మోాతరునుండి కొంతద వరిగి, భూమిం జుట్టిన 

వాతావరణమును దొలుతం జేరెడిని, 

ణమున కవ్వల నేమియులేని (empty space) 

'తా వున్నదని తలంపంబడుచున్నను సూర్యగోళ 

మున జుట్టి, వాతావరణ ముండిన నుండనగును. 

మాతావర 

ఏలయన నట మంటలు. గాన్సించునే యున్నవి. 

కాని భూమికిని, సూర్య గోళమునకుం గలయధిక 

దూరము దలంచిన నడువు గొంత 'మేమియు లేని 

empty space ఉండునోపునని తోంచకపోదు. 

ఈ[పయాణంపు డారిఖేదములందు వెలుతురు 

యమొక్క_తరంగముల గమశత్వరితము మొదలగునవి 

యించుక మార్ప్సుం జెందుచుండును. దానినుండి 

యాబింబంఫువేర్వేజు నెలుతురుకిరణములు, లేక 

తరంగములు వేర్వేబువిధముల మార్పులనందును. 

ఈసంబంధమున The denser the subject 

threw which the emage of light is 
passing the more it is retarded” అని 

రసాయనశా(స్ర్రుధర్మముమేరకు గా నుండును. 

దారియం దుంగుగాలి డెన్సిటీ యధికమగుతజి నిం 

కనువంకణిలంజెందియగునని దీనిభావము. రి(వేక్షనే 

"2785 రియల్ 

గాని వేరేమియుం గానేరదు. ఇంక సీసందర్భ మున 

when the image of light travelling 
threw empty space it reache the 
air (atmosphere of the earth) slight- 
ly retarded and bent” అని చెప్పబడిన 

'వేజొకధర్మముమేరకు వాయునున కవ్వలి ప్రదేశ 

శమునుండి వచ్చుతజినిగూడ నెలుతురుబింబ మిం 

చుక వంగి రావలసియుండెడిని, గాననె మన ముద 

యమున జూచుతటి సూర్యగోళ మప్ప టికి గన్సిం 

చుచుండుతానున నింనుక భేదమగు నాసమోప 

(ప్రదేశముల నుండనోపునని చెప్పలో బ్లు చున్నారము, 

బది రి వ్రేక్షనుపనిగాని 'వేశేమియు6 గాదు. ఇసీయె 

గాక వాయునునుండి నీటిసంబంధమునకు, నీటిసం 

బంధమునుండి వాయువునకు,  చలించుతజి వెలు 

తురుబింబమునకు ర్మివేత్స నధికబలముగం గళ్తెనని 

పరిశీలన లిదివజశే బయల్బజచఛినవీ, వాయువునందు 

కన్న నీటియం దధిక మైన డెన్సిటీ యుండుట వెల్ల 

రెణీంగినదే. (డెన్సిటీ చూడుండు, ఇటులవంగుట 

యీగాక 'భైదింపంబడినతటి నన్ని రంగులసముదాయ 

ముగు తెల్లవెలుతురు తనయం దదివణు కిమిడియుం 

డిర "సెక్కురంగుల బయల్వోట్సి |ప్రదర్శింపకపోదు. 

రిఫ్లెక్షనుః- 
(కెప్టి క్సు చూడు(శు). 

రిబ్సోనిజమ్ (Ribbonism):— 

ప్రొటిస్టెంటు కై ర్త వశాఖకు వ్యతిరేకమగు 

నొక నస్క వశాఖ, 

రియల్ (R621): వాణిజ్య పరిభాషా 

పదము. నిజమగు నని యర్థము, నిస్సంశయమగు 

ఆసిని real Estate అనియు, Realty అనియు 

నందురు, (Lease holds ను personal Es. 

tate అనియెదరు). Real Estates యొక్క. తన 

ఖాదసా వేజులను ‘Real Securities’ అనెదరు. 



రియా 

గ్ 

'బాకీలను వసూలుచేయుట్క దస్తావేజులను నగ 

దుగా మార్చుట realisation అనెదరు, 

రియా (Ria): ఒకటితో నొకటి వరు 

సలుగ (Paralel) కెండుకొండలవరుసలు 

భూమిపై నుండి సముదితీరముందనుక నరుగుతావు 

లందు నడుమను పల్లమై మునింగిపోవున ట్లున్న 

తీఠములు. నడుమ నీటితో భూమిలోనికి బొచ్చు 

వొనిపోన్రచుం. గడకుం బోనుపోను మెరకయె పోవు 

జలపి దేశమును, నార్గ. భూగోళళాస్త్రుమున 

యా యనెదరు, 

ఫీయోర్లును నించుమిం చిటులనే యున్నను నది 

యాదిని యొకప్పుడు (మంచు) 'గ్లేసియరుగ నుండి 

యుండినటులను, రియా కానటులను పండితులగు 

పరిశీలకులు పోల్సిరి. దొరకిన యానవాళ్ళను బట్టి 

ఫీయోర్లులు (Feords) కిందకి గృంగిపోయి, 

వేడి నంది కరంగి నీరైన శ్లేసియరు లని తేలినది. 

దిదయరాలిజపన్ం [Realism]:-——_అనుభవ 

సిద్ధమగు విజ్ఞానముతో డనుమాత్యమే తత్వజిజ్ఞాసం 
'వేయువిధానము, ఈసిద్దాంతమునందు శాస్రుపి 

మాణ మనుభవనీద్ధమగు విషయమును త్రోంచి 

వేయం జాలదు, ప్రకృతిసిద్దపరిణశామములకును, 

మానన్రని మాననికపవృ తీకిని గనంబడుసంబం 

ధము నాధభారము చేసికొని, షం. నేటికాల 

మున జరుగుచున్నది. తొంటికాలమున. బి త్యేక 

ము దృశ్యపదార్థవిజ్ఞానమే యో “5ియాలిబమ్ి 

అనంబడునది. 

రిలెటివిటీధర్మ ము:__(బనిస్లన్ సిద్లాం 
© బ ధి 

తము మాడు(డు, అన్ఫ్యోన్యానుబంధసంబంభము 

చూడుడు], 
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రిలోమోనాస్ట్రీచర్చి __ ఈ క్రైస్తవ 
చేవాలయము బల్లేరియా దేశములోనికి. గడుంగడు 

పురాతనముని చెప్పబడిన గ9కుచర్చి, ఈజిపు బేళ 
ట్ 

మునందలి కోపుటజూతి శె సను లీచర్చిసంబంధు 
లందురు, 

క్ర, వె. ౧౦౫౮ లోం గై )సృవ్రులు పడమటి 

రొ మనుచర్చిసంబంధులుగం గొందణును, తూర్చు 

నం గ్ర ంటునోపీల్ చర్చిసంబంధులుగం సొంద 

అును విభక్తులై యిరుసంఘుములై విడిపోయి 

యుండిరి, 

రివర బాంక్సు; 
(తీరములు చూడుడు). 

రినర్చెసిన్ (Riverbasin):— ఒకనది 

యొక్క. పార్ళషములందు( బడినవర్ష జలముగాని, 

యాపాోంతములందున్న మంచుకరంగిననీరు గాని, 

పల్లమునకు దొరలుచు నానదియందుం జేరుచు, 

నదీపివాహ మగుట నెల్ల రెటింగినచదే, వ(పజేశము 

నందలినీరు నదిలోనికి. జేరుకొనుచుండునో యా 

ప్రదేశ మంతయు నొకనదికి “బేసిన్” 

నదులబేసినులు వర ములకు నాని జలములతోం 

నంబదడు ను. 

గలసి యొండ్రుబురదగ నీటంగలసి |ప్రవాహజల 

ములందు జేరుచు, తీఠములందునను, కడకు సము 

దముమొగను జేరుకొనుచ్చు నేటిలంకలుగను, 

డెల్టాలుగను ఏర్పడుచుండును. 

ర్రిపరస్; 
94 

'మొదటితావునకుం జేరుటయని యర్థము, 

వాణిజ్య పరిభాపూపదము, తిరిగి 

రినర్సు కోరిలేషన్ (reverse 60- re-~ 
lation) 

(సాటిసి కు చూడుడు, 
౭ 6 

రినల్యూషన్:__ 

(ర కుషన్ చూడుడు. 




